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יאסל,
 אן כעררען בין ארן אריח קיכדררכיז פרן דיך קען איך

 אריח אדיסבעפאלן איז רראס יוגנט, הארטער דבר פדן עדרת
 פרעמדן א־ן כעגעבן. עצה אן זיך האסט דר בודל. דיין

 בע־ האסטר איך, אייגענעם אריפן בלדיז אנבערריזן פאריז,
 ביסטר איצט זיך. איבער בעאדבעט ארן פאך א לעדנט

 פרן זין בעסערן אין איכטעליגעכט אן ארן ארבעטעד אן
 האבן פרי וראה דיר, פאר ברכה א בעררען ס׳איז דרארט.

 זענען ארן — איכטערעסן גייהטיקע אבבעצרכדן דיר אין ך ז
 אין אדריה בייסטר איצט כערראדן. אריסבעלאשן כישט שדין
 נייער דער פדן מיטבריער א — שטארק אינעדרייכיק לעבן

 איז דערציילרנכען ביכל ערשט דיין קילטרר. יידישעד
 טיט מאס, פרן נעפיל דאס אליין. דר ררי ערלעך אין ערכצט
 פרן שיפל דאס בעלענקט יארן לאנגע האסט דד ררעלכן

 אין אריך אריסדררק צדם קרמט עקזיסטענץ, אייבענעי דיין
 איז דעם אן :דערביי ררייטער זיך האלט — שרייבן דיין

 אדיין כלל אין איז דיין^שפראך — קרנסט. קיין נישטא
 כישט־קארעקט־ איינצלנע דרדך זיך ס׳ריארפן — אפבעהיטן

 זעלבסט־־קרי־ צר מסדנל ביסט דר אז רריסנדיק, כאר קייטן,
 דעד מיט סטיל דיין ררעסט דר אז איך, בלייב אריך, טיק
פאדבעסעדן. ציים



 ,פארכע גרויס פליט איבערבעלייעכט ביכל דיין כיהאב
 מרסטער א איז "פאל" ררי למשל, דערציילוכב, אזא ניגן.

 כישט־ קארגע, מיט אנגעזעטיקטקייט עמאציאכעל געבן פרן
 טאטנס "דעם ררי דערציילרכב אזא ארן מיטלען, כעקינצלטע

 ליטע־ יידישער דער אין נייעס עפעס ארי? טראבט קול"
ראטרר.

 פאר די ^כצרשרייבצן דיר פרייר א מיר פאר איז
 אפילר אפדררקן ווילס? דר אדיב זיי, קענסט ררערטנר.

הקרמה. בתורת

פרילוצקי נח
1938 דעצעמבער ווארשע,
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 איבער וועגעלע א געשטופט מאריס־בערנארד האט ^ארן־לאנג
 פנים עקשנותדיק דאר זיין האט יארן׳לאנג גאסן, פאריזער די

:ארויף פענסטער די צו געריסן זיך
איך(. קריף )אלטווארג !שי&אן ד׳אבי מארשאן —

 "בייזן דעמדאזיקן פון געקומען5אוי ענדלעך ר׳איז ווען
 מאנופאקטור" קליין א ד׳אבוקיר רי אויף געעפנט ער האט חלום"

 אויסגעוואקסן. וואזשנע גאר צייט דער מיט איז וואס געשעפטל,
 אפארטאמענט מאדערנעם א אין וווינען אריבער מען איז דעמאלט

 געווארן: באשלאסן אויך איז דעמאלט בולווארן. גרויסע די אויף
 טענצערין א—טעכטערל דאס אינזשיניער, אן ווערן וועט זון דער
פראנצויזיש. פון לערער א קרמען טאג יעדן זאל ווייב צום און

 ארויסגעוויזן אפן האבן פרעמדע, סתם אפילו אומעטום,
 אין פעיקייטן. זיינע געלויבט מאריס׳בערנארדן, פארערונג זייער

 געווארן געוויילט ער איז יידן איינגעוואנדערטע פון פארבאנד
 איינלאדונגען געשיקט אים האבן סאסיעטעס ערן״פרעזידענט. אלם

 אנטון זיי זאל ער שליח( א מיט נאר פאסט, דער דורך )נישט
 זומער-קאלאניע דער אין באל. א באנקעט, א ביי־צוזיין כבוד דעם
 געוואלט נדבות זיינע מיט ער האט קינרער ארימע פאר

 און שבחים. אויף געווארט עקשנותדיק איבערשטייגן, אלעמען
 בא׳ בלאט יידישן אין ווינשאוואניעס די האבן ערב־ראש־השנה

נאמען. זיין אויף בלויז פערטל א אפשר טראפן



פארביטערט. געווען מאריס-בערנארד איז דאך און
 קרענקלעך דאר, זיין און אנגערוקט זיך האבן פופציקער די
 געורען בכוח נישט איז סאנאטאריום שום קיין וואם — געשטעל

 מיט איינגעשרומפן איז — ירושה׳צוואנגען די פון באפרייען צו
 געניסן וועט ער נישט יאר... א נאך יאר... א נאך טאג. יעדן

 נויט־באדערפטיקע די פון כבוד ס׳ביסל און הארעוואניע... זיין פון
!...דערגרייכן דאס קאן ווער אבי ליאדע א—עמיגראנטן

 אין אריין ך ז ער כאפט נישטא, הויז אין איז קייבער אז
 אזוי קוקט און סטודענטן־קארטע זיין אויף זוכט צימערל, זונס
 רערזעט ער ביז—פאטאגראפיע ארויפגעקלעפטער דער אויף לאנג

אליין... זיך
הע? פעיקייטן... מיינע מיט —
 דער וועלטן־דערגרייכונגען, וועלטן־טיטולן, פארלוירענע די

 אים האבן הוסט-אנפאלן אפטע די ביינער, די אין רעוומאטיזם
 אויף געשעפט. אין—בייטאג געלעגער, אויפן ביינאכט געפייניקט

 געזידלט... פארוואס, א אן געכעסט זיך ער האט אנגעשטעלטע די
 נישט האט ער פיצלס. א ווי קאפריזנע, געווארן ער איז עסן ביים

 ענג-געפאסטע, אין ארום זיך דרייט ווייב דאס ווי צוקוקן, געקאנט
 פארבט זיך, מאניקירט זי נאר און קליידער טיף־דעקאלטירטע

וואכן. פאר אלע האר די
ווערן... נישט יינגער שוין ס׳ט —
! קאנקורם א אויף נאר—פיסעלעך צוויי הם... —

 אזוי שטעכווערטלעך אלע די האבן ראזאלין מאדאם דער
 געקינצלט איר איינהאלטן קאנען נישט אזש פלעגט זי אז געוויילט,

געלעכטערל: דין
 דער )אייפערזיכטיק( "זשאלו* ראך ר׳איז פאראל, מא —

ביין... אלטער
 מאנס פארן זיך קימערנדיק נישט פרימארגנס, די אין

 איר פון שפיגל אין אנקוועלן שעהנווייז זי פלעגט אנוועזנהייט,
 און פערפומען מיט אים געריבן קערפער, פערציקיעריקן רייפן

 מוטערלעך־פול, געווען איר אין איז אלץ קרעמען. אלערליי מיט
 ראזאלין מאדאם רובענס. פון אקט אן ווי מוטערלעך-סענסועל,
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 פארגעניגן( גייסטיק איר געווארן איז )קינא אראפ עקראן פון האט
 פרעמדע, לגבי סיי לעבן, ניי איר איינצושטעלן געלערנט

 ברייטע פון געחלומט האט זי מאן. צום און קינדער די צו סיי
 אייפערזוכט׳סצענעס, שטורמישע פון הויז, אין זיך ביי אויפנאמם

 געבעטן, אנומלט זי האט פראנצויזיש׳לערער ביים פאראט. פון
 צום און קאזאנאווא... פון ליבעס־בריוו די באזארגן איר זאל ער

פארווורף: מיט געלעגנהייט, יערער ביי אן, נ
 1)יארהונדערט "סיעקל" צוואנציקסטן אין דען לעבסט —

 לאז מענטשן! צישן קיס פאריז? ס׳איז ווי לאנד, אזא אין און
 גלייבמע, אוי, !צינעזאמענט פאריין מיטן פארכעס דיינע געמאך
שכל... האסטי

 ארוים: שטוב פון געטריבן רעדן אזא האט מאריס־בערנארדן
 איבערן געבויגן זיך האט וועלכע רויזע, אייגענע די דאס איז

 דערשלאגענער א איז ער )ווען אלטווארג ביסל איינגעהאנדלטן
 דערמיט אליין סא״טירט, אליין עם אהיימגעקומען(, מידקייט פון

 הויזן און ראזיע? דע רי אויף שמאטעס־האליע דער אין געלאפן
 ביז אויפגעזעסן ? אהיימגענומען נישט דק זי האט אויסצוענדיקן

 רויטע, מיט ארומגעגאנגען שטענדיק ביינאכט, צוועלעווע—עלעווע
 א מיט ווי שטיל, שא, געווען ס׳איז און אויגן. געשוואלענע

צוגעדעקט... געווען אלץ איז זמרל
 דערזען אים האט טעכטערל, דאס לואיזעט, אז אמאל,

 ארויפ• און שפילעריי עסן, אפגעלאזט: אלץ זי האט אנקומען,
 ארוס הענטעלעך זיסע אירע פארקייטלט אים, אויף געשפרונגען

 געוואלט, נישט אראפ גאוי און האלדז באוואקסענעם דארן זיין
 פארקרימענדיק זי זאגט היינט פנים. ס׳גאנצע אים אויסגעקושט

 פלעקן... רויטע קריגן כ׳ל שטעכט... בארד פאפאס "רעם : זיך
 קומט ער ווען און !״ בארד קיין נישט האט פא מאדערנער א

 טירן די מער. נישט אים הערט מער, נישט אים זי זעט אהיים
 אונטער" טאנצט, זי און אויפגעפראלט זענען צימערן אלע פון

אהין.—אי.ער צימער־אויס, צימער־איין, זינגענדיק,
 — !אריין כ׳קום ווען שפרינגען, אויפהערן מיר זאלפט —

טירן. די ער פארקלאפט
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 שלאנקע די באלעט־קליידעלע, ווייסן קורצן לואיזעט-אין
 — גאלדיק־ראזלעכע אפגעדעקט, פיסלעך און ארעמס יינגיטשקע

 ברעמען שווארצע די בליק. אנגעצונרענעם אן מיט שטיין בלייבט
 מיילעכל רויטן פולן ם1אר חן־גריבלעך די אין צונויפגעצויגן.

 הויד גאנצע דאס וועלכער מיט שפאט, די אט שפאט.—ליגט
קאלט... אים ס׳ווערט "אלטן". אויפן קוקט

 געפעלט טאטע דער וואסי, מיר, אויף גלאצטו וואס -
? נישט אויך שוין דיר

צוריק. אויף רוקן זיך נעמט מורא, קריגט לואיזעט
לעקציע... א —
 אמאליקן זייער דערפילט הענטלעך, נאקעטע אירע זעט ער

 פארשווייסט זיין צערטלען געפלעגט האבן זיי ווען ריח, זיסן
אים... ארוס זיך צעוואקסט איינזאמקייט די פנים...

 איך בין דערווייל לעקציע! דיין מיט פו" ,זש׳מאן —
 צו אויפהע־ן מיר זאלסט — הויז אין מיר ביי באלעבאס נאך

י. אריין קום איך ווען האפצן,
 : זיך ער האט לעבן גרינג א — שארלא? זון דער און

 איין גענוג ס׳איז ברייט. דער אין און לענג דער אין וואקסט
יענץ. האבן וחל ער אז דאס, האבן וויל ער אז פיפס,

 קינד• זיין אין אפגעשפילט זיך האט מאריס־בערנארד, ער,
רייטוועגעלע.. א פון געחלומט הלום, פוסטן א מיט הייט

 אין שעה זעכצן געקאוועט ע־ האט עלטער, זונס זיין אין
כאלופניק... יידישן א ביי קעלער א אין ערגעץ מעת-לעת
 ארויס איינמאל ער !-איז וואס צו געלט? ווייטער שויץ —

 טריים* געכאפט האבן הענט דארע געלע, זיינע און געדולד פון
 אויף וויסן! איך וויל געלט, וואס צו — ארבל דנם דעם לען

 ליגן מיר זאלסטו ביכער די ביי שיקסעס? אויף ? הע שיקסעס,
 די ביי מיסטן! די אין געווארן אויסגעריסן בין איך ווי אזוי

!געשוואלן ווער ביכער
:אנגעלאפן איז ראזאלין מאדאם

שערי... קום, !קינדער די צו זיך ער טשעפעט וואס —
 פארן העכער קעפ צוויי מיט אויסנעפראנטעוועט, שארלא,
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 פאר" האט — באלן די אין געזונטקייט רויטער א מיט טאטן,
מענטשל. קראנקן צום אראפגעבליקט אכטנדיק
 אזא הויז, אזא אין געווארן געבוירן איך בין פארוואס —

קלאג׳טאן. א און געזאגט ער האט—הויז... אומגליקלעך
 אייגענער איר ווארום מיטגעפילט, אים האט מוטער די

ווערטער. די אט אין געלעגן איז ווייטיק
 אים זי האט - קינד, הארצן, צום נישט זיך נעם נו, -

 נישט אויסוואקסן, וועסטו בארימטער א אבער — איינגענומען
 מאן( צום בליק איראנישן אן זי ווארפט )דערביי !אנדערש עמיץ
זאג... דארפסטו, געלט וויפל

 פאלן, לאזן אפט אזוי פלעגט זי וואט נביאות, גרויסע די
 מאל איבעריקס אן האט דערמוטיקט, שארלאץ איצט האט

 וועלט דער פאר וואס דעם, פון נישטיקייט די אינטערגעשטראכן
 צר גארגישט אים דאך בינדט אייגנטלעך טאטע. זיין ער: הייסט

 ווי אוים, זעט וואס פנים, גראען מיטן מענטשל נעבעכדיקן דעם
 אהער, קומען חברים זיינע ווען ברודיקייט. א מיט באוואקסן

 האט ער פאטער. מיין איז דאס זאגן: צו זיי זיך ע־־ שעמט
 אפצווואשן כדי און אים... פון ס׳שטינקט אז נעפיל, א דעמאלט

 פון יידיש, "אלטנס" פון זיי מיט מיט ער לאכט חשד, יעדן
 אצינר האט שארלא פראנצויזיש... צעקאליעטשעטן "אלטנס"
 אן פון זיך מ׳דערווייטערט ווי צוריק, אויף טראט א געמאכט

:געמאלדן ער האט שטייף און מיאוסקייט. אנגעטראפענער
 פון זשארגאן אויפן רעדן מיר צו מ׳זאל נישט, כ׳וויל —

 לואיזעט און קווארטאל( יידישער )עלטסטער !ראזיע דע רי דער
שמייעלע"...—"לייעלע :דופן זי מ׳זאל נישט, אויך וויל

 דאס באוועגונג, איין אן געשטאנען איז מאריס-בערנארר
 ווי פארקוועטשט, ווייטיקלעך אויגן די איינגעצויגן, פלייצעלע

 אים אין אלץ איז פלוצים אבער כוליגאן... א פון קלעפ אונטער
 אויפגע־ ם א אין האט אלץ גבורה, מיט געווארן איבערפולט

אפגעהילכט. האבן פעטש צוויי און—טרייסלט
 :ארויסגעקוויטשעט מאל עטלעכע האט ראזאלין מאדאם

 אנגעשטעלט האט זי און !״ טאטע קיין נישט ביסטו, באנדיט ,א
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 דערהערן נישט זאל דינסט די :טאן העכסטן אויפן ראדיא דעם
 גע־ איז וואס אלץ, אוועקגעקאפעט האט שארלא קריגעריי. די

 איז ווענוס־סטאטועטקע א טיר. דער צו וועג אויפן שטאנען
 אראפגע האט — אלעס איבער און טראסק. א מיט אראפגעפאלן

: קול הייזעריק א שווערט
 האב יידיש אויף !..געהונגערט איך האב יידיש אויף —

 נישט כ׳וויל !אינזשיניערן קיין נישט כ׳באדארף !...געהאפט איך
י טענצערינס קיין

 דורכגעשטאכן האט גע,עכטערל בייזע ראזאלינס מאדאם
: רייד זיינע

 קינדער דיינע לעבן צייטן היינטיקע !... נאר אלטער —
"נייס"... א מיט .קאלטוע׳/ א מיט

 אי- ן5געלא איז ער דערצארנט. נאכמער אים האט דאס
געשריי: שטיקער הייזעריקע זיך פון געריסן אוץ צימער בער!

 נישט ביסט זאגן: צו עפעס אויך איך האב דיר און —
 אין ארום זיך דרייסט דו וואס זעכצן, יאר א פון מיידעלע קא

 קא• קא נישט דערווייל נאך איז הויז אין מיר ביי ! הולך אזא
!בארעט

 ריר מיט לעבן מיין אפגעפינצטערט לאנג גענוג כ׳האב —
דערפון? ווייסטו שמאטעס, די ביי

ווער? צוגעהאלטן, דיך האט ווער —
: טיף־באליידיקט אויפגעשפרונגען איז זי
 ווי׳סט !פארבליבן ביסט וואם בהמה, משה-בער דו —

 טאקיש כ׳דיר על צוגעהאלטן? מיך ס׳האט ווער וויסן, יא שוין
! דיר אויף געהאט רחמנות צופיל כ׳האב :זאגן

"רחמנות". ווארט דאס איבערגעחזרט זי האט מאל דריי
 פלוצימדיקער א פון געשלאגן ווי שטיין, געבליבן איז ער

 מת-ווייס- א מיט געווארן באדעקט איז פנים דאס בלינדקייט...
 נערוו יערער אויגן. די פארצויגן האט טרערן־הייטל א קייט...

 האט שרעק מיט אים... אין געווארן אפגעטויטעט פאמעלעך איז
 אריין, פיס זיינע אין אראפגליטשן זיך טויטקייט א דערפילט ער

 ארויסגעקוועטשט מיטאמאל ער האט פאלט. ער און - בלאז איין
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 געווארן איז גאווה פארפייניקטע וזיין געלעכטערל א זיך פון
הוסט. א אויף ענלעך געלעכטערל א געראטעוועט(,

 מאריס־בערנארדן!... אויף רחמנות הע... — הע — פהההע —
 שווערער, געווארן געלעכטערל דאם איז — הע... — הע — פהההע

 אויפ באלד טאקע האט וואט געשריי, א צו אנגעצויגן הארטער,
אלע!! אלע! ! אויגן די פון ארויס מיר גייטס—געפלאצט

 און הענט קאפ, פאטעל, טיפן א אין אריינגעפאלן ר׳איז
 גע• זענען שאטנס פצרנאכטיקע די ווייל און קנויל. פיס-איין

 א פון אויסזען אן געקריגן ער האט אנגעפאלן, אים אויף דיכט
שמאטעס. אנגעווארפענע פעקל

 ראזאלינס מאדאם געטאנצט האט צימערן ווייטע די אין
געלעכטערל. דין

11

 זיך האט מאריס־בערנארדן, פון אריינקומען מיטן איצט,
 ן6געלא זענען קינדער די שווייגן. א אויסגעשפרייט הויז איבערן

 גענומען זיך האט ווייב דאס אריין; צימערלעך זייערע אין
 אוועק איז זי אדער קאנאריקלעך, די מיט שטייג דער ביי פארען

 מעלדן צו געווען איז אויפגאבע דינסטס דער אריין. סאלאן אין
 געזעסן אליין ער איז אפגעגעסן. שוין האבן אלע אז מ׳סיע, דעם
 וואס צומאל, געוווסט נישט געקייט, לאנג און טיש גרויסן ביים

 האט אדער טעם, זעלבן דעם געהאט האט אלץ אים, מ׳דערלאנגט
 אין אריינגעגאסן האט ער טעם. שום קיין געהאט נישט בכלל

 אויפגערייצט, זיצן געבליבן און וויין בורגאניער איידעלן דעם זיך
 נערוועזיטעט זיין ליפן. צעשפרייטע באגאווערטע, פעטע, מיט
 די ון5 שארך מינדסטער א עמפינדלעך: גאר ביז געווארן איז

 א ווי אויערן, זיינע אין אפגעקלונגען האט צימערן ווייטע
 דאם בערדל... גרא זיין פון קינרער די חוזקן געלעכטערל-דאס

לערער... פארן פראנצויזיש זיין פון "זי" הוזקט
 אפטער אן געווארן ביסלעכווייז איז לערער דער אט
 געבליבן לער־שעהן(, די צווישן אין )אפילו הויז אין איינגייער
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 גערויכערם האט ער אוונט-ברויט. צום פארבליבן און מיטאג אויף
 און לאקאמאטיוול, אויסגעשניצט מין א לולקעלע, אריגינעל אן

 נאכדצרציילט שיין זייער זילבנווייו. כמעט קלינגענדיק, גערעדט
 צו געהאט ליב ער האט איבערהויפט אנעקדאט, אן וויץ, א

 העלדישע אויסגעבארגטע אין פערזאן געערטע זיין פארטיידיקן
 וועדטער* א מיט ווי באנוצן, אים מיט זיך פלעגט שארלא מעשיות.

 די געווען ער אין — מוטער דער פאר ווי - לואיזעטן פאר בוך.
 האט מיידעלע דאס ווייסנדיקך. .אלץ דעם פון פארקעיפערונג

 דעם אמאל )ווי געקושט אים אקסלען, זיינע אויף געדראפעט זיך
 דער אויף באגלייטן איר זאל ער געבעטן, זיך און פאטער(,

:טאנץ־רעפעטיציעס אירע צו פיאנא
אלץ! קענט איר זאגט, מא סי! סי! —
 )פלעגמאטיש״ווייסע, הענט?... אזעלכע־א מיט קינדעלע, —

מאדעמואועל(. אדעליקער אלטער אן ביי ווי דורכזיכטיקע,
 אלע אין ווי צוהערן, געקאנט נישט האט מאריס׳בערנארר

 פאר יינג, פלעגמאטישן הויכן, אט-דעם מיט קלינגט ווינקעלעך
 געשפאנט געיוארן זענען נערוון זיינע דרך-ארץ. האבן אלע וועלכן

.פלאצן. ביז
 געצישעט ער האט —קוזין, ליבער מיין אייך, כ׳בעט —

 א מיט געענדיקטער, א טאקיש זענט איר — ציין די ש ווי צ
 א עפנט און חתונה נישט איר האט פארוואסזשע פאפיר?

 העכער אונטערגעחתמעט שוין האט איר מיר, זיך דאכט קאבינעט?
הע-הע... וועקסעלעך", "דרייסיק

 זיין עילוי, אן פאר געשמט לערער דער האט אמאל
 אין זען צו געגארט האט — קרייז לובלינער אין דין א — פאטער

 רמב״ם, מיטן געחברט זיך האט זון, דער ער, אבער רב א אים
 משכילים. יידיש־רוסישע די געלייענט היינען, און מיצקעוויטשן מיט
 פאריז ן א מאטצמאטיק. שטודירט צייט א ער האט בערלין אין

 מעדיצין. און געשיכטע אלטע געלערנט און געהתגערט ער האט
 אין )שטערבלעף! פארליבט געווען ער איז יאר א אומגעפער

 ער האט יאר צוויי אומגעפער סטורענטקע. אינדישער אן עפעס
 רע־ פאליטישע אין אנטיילגענומען סאציאליזם, אין געגלויבט
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 זיינע אנטוישט געווען נישט וואלט ער :זיין קאן מאנסטראציעס.
 אבער ענלעכקייט, פער א צו אויפגעוואקסן און פראפעסארן

 כוח אן טאלאנט, עמאציאנעלן אן רייפקייט אינטעלעקטועלע
 שעפעריש. זיין נישט קאן געפעלט( האט אים וואס )דאס, הדמיון
 קיין נישט נעמט גארנישט. אין לערער דער נישט גלויבט היינט
 מיט וועלט די גליקלעך מאכט און צריין האנט דער אין ביכל
 יאר, דרייכיק און פינף אלט איז ער שמייכעלע. ציניש זיין

 זיך הויבט שלאפן, שפעט זיך לייגט געלט, אין שאך שפילט
 אפעסן קומט ער וועלכ> צו פריינט, סך א האט און אויף שפעט

מיטאג. א
 שמייכעלע: גריזשנדיק א מיט ער ענטפערט מאריס־בערנארדן

קםלען.8 די מיט הויב א—אופפף... -
אן: אים פאר יא זיך נעמט ראזאלין מאדאם נאר

 דאזיקע דאס — ״קאלטועפילאזיקייט״... בלויז ביסט —
 א ווי קל, אויפן מאל עטלעכע א־בער זי חזרט ווארט שווערע

 אונטער האנט קחינס דעם פארלייגט זי טריומף״אויסגעשריי.
 ארוים. אים מיט זי גייט אויפגעריסן,—קאפ דעם און ארעם איר

:פאראכטנדיק
אך! -

 הויז, אין מאס די געווארן לערער דער איז צייט דער מיט
 צו ביז עס׳צימער, אין טאפעטן די פון-טוישן ט$ן-געבער דער

 שארלאן מיט ער גייט טאג זוניקן א אץ גארדעראבע. מאדאמס
 די ער באגלייט ביינאכט וואלד. בולאנער אין לודקעווען זיך

"קיגא-פראמענאדן". אירע אויף מוטער

* * *

 "9א ווערט מאריס״בערנארד ווי נישט, באמערקט קיינער

 ליבע, אמאליקע די פלאם, אמאליקער דעו־ געשעפט: צום געקילס
 אייג" געקאנט נישט ציפערן, מיט געאטעמט ממש האט ער ווען

 מער נישטא איז — גרוי ער.טן מיטן אויפגעקומען און שלאפן
 אריין, געשעפט אין נישט ער שמעקט גאנצע טעג אים. מיט
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 שלייכט שעהן ארויס. שטוב פון טעלעפאן דורבן אלץ דערליידיקט
 ווינקעלעך די אין פארקריכט פנים, פינסטער א מיט ארוס זיך ער

 לאזט אט בליק•, פארטייעטן א מיט אלעם אויף קוקט אריין,
 מיט- דרימל. א כאפס און אדיין פאטעל א אין אראפ זיך ער

 זיך קוקט אויף, שפרינגט ער אים. וועקט געלעכטער א—אמאל
 אהערגע" דא אים האט וועד דאס? ער איז ווו ווו, ארום:

 הינטער זיך פארגנבעט געלעכטער שפאטישע דאס ברענגט?...
 שטימע זייער אנטלויפט. און בערדל ביים צי א אים ניט אים,

 שטילקייט א און לערערס... דעם שטימע... "איר" ער... דערקענט
שטילקייט. פראסטיקע א ארום, אים רינגלט

 אין נעכט: די געווארן זענען פיינלעכער נאך אבער
 דערווארעמען, געקאנט נישט לייב ראר זיין זיך האט בעט ברייטן
 עלעקטרישן דעם פון העמד, אייגענעם פין קעלט א געיאגט ס׳האט

 די אפילו פרעמד, אויסטצרליש אויס זעט אלץ ליבם. ראזן
 אין און אליין. זיך פון קינדער, די פון בילדלעך צעהאנגענע

 בערנארדן מאריס הערבסט־נעכט. רעגנדיקע קלאפן פענסטער
 אפגע• נישט רויזע איז אמאל .אמאל. ביינדל. יעדעס ברעכט
 אים ארומגצלייגט נצבט, אזעלכע אין געלעגער, זיין פון טראטן

 גלעזער הייסע אויסצוטרינקען אים גענויט עשער,=וואיעם״פ סיט
ציטרין. מים סיי

 נאך זיצט זי אהיים, שפעם ראזאלין מאדאם קומט איצט
 אין ענדלעך זיך לייגט זי ווען און טואלעט״טישעלע פארן לאנג
טוליען... צו איר צו מאריס-בערנ>רד זיך וויל אדיין, בעט

 מאכן. קאליע מיר וועסטו פריזור די אטענסיאן! —
קזשיזש... אין דא, אם —
געוועןז נישט דען איז ראקטאר דער —

 נאבעלע אירע צו קרעכצן דאזיקע דאס דיסהארמאניע ס׳ארא
 וועלכע דינסט, דער נאך אן זי קליגגט נערוועו פאנטאזיעס!

שוין: שלאפט
 ציטרין. מיט טיי גלעזער ציויי מ׳סיע פארן אריין ברענג —

 איבערלאזנדיק קאלדרע. איר אין זיך פארוויקלט זי און
ארט... ליידיק א געלעגער אינמיטן
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 דישווערע :ט. פו און—ברייט שלאף־צימער, דאס איז חויך
 גרא געלבלעכער א האלב״פארצויגן. זענען גארדינען פליושענע

 רערגייט דרויסן פון בעט. אויפן ווענט, די אויף ארוס קריכט
רעגן... פון גערויש בלוין .ווינט. בלוין לעבעדיקעראטעם, בישטקיין
אזוי?." יאמערט וואס —
מען?... באוויינט וועמען —
 אוועק זיך גליטשט ברוסט, זיין דורך שטעכט ווייטיק א

 דער אריין. פיס די אין - הענט די איבער אקסלען די איבער
 העוגען לאנג בלייבט הוסט שטיקיעך צעברעקלטע זיינע פון עכא
 ארוס• וואלט ווינט נאסער א ווי א־ן שלאף־צימער גרויסן אין

 מיט ער פרוווט אויף; ער שוידערט אזוי—גרף זיין געגארטלט
 זיך שרויפט עכא רער נאד פארשטאפן, אויערן די פינגער די

 דעם שפיץ שארפן א מיט דערגרייכט און אריין פינגער די אין
געהער־הייטל...

 געיאמער בלויז קרעכצן. זיינע נישט דערהערט קיינער
מען?... פירט עגלה עמעצבט רעגן... פון געוויין ווינט... פון

 זיך עפעסליבס אן מאריס־בערנארד וויל כוחות אלע מיט
 נאך און מאמען זיין פון געשטאלט ליבע די ארויסרופן אנכאפן,
 געשעפטן די נאר הענט... ווארעמע אירע דערפידן איינמאל

בלייבט.. לוויה-וויזיע שווארצע די פאנטאזיע. זיין אויסגעטרוקנט האבן
 ארויסרייסן לויפן, שרייען, ער וויל אים, באפאלט פחד א

 גרויסע מיט וויינען, בלויז קען און—קלעם שווארצן דעם פון זיך
אויס. אים לייזט שלאף דער ביז וויינען, טרערן הייסע

 הייטערדיק, שוין זיך ער פ־לט קומט״אויף, ער ווען דערנאך,
איינצלהייטן: נאך אדיין געשעפט אין אן קלינגט

 פאר" דעם ער פארזיכערט — טאג״צוויי א העכסטנס —
 פרילינג צום פרילינג, צום הערט, איר ליגן. נאך וועל׳ך—רואלטער

 האניק... מיט פוטער—פלאן גאלדענעם א האב׳ך דערלעבן, זאל מ
 מיטן אי׳גע־וארן וואס און אויספירלעך. דערציילן אייך כ׳לם
 !געזאגט כ׳האב וואס הערט, איר מ׳קאפ, ברעכן ער זאל ? יינג

 געשעפט, אין מיר ביי ארגאניזאציעס קיין נישט כ׳באדארף
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 דד מיט אלץ גענומען, נישט קיינעם ביי האט מאריס־בערנארד
י אויסגעפראצעוועט פינגער צען אייגענע

 אזרי טעלעפאן־טרייבל, דאס אוועק לייגט ער ווי אץ
 פענסטער אין שטילקייט. אומהיימלעכע די ווידער אים באפאלט

 פארגיסם שוואכקייט א רעגן... פון פינגער ביינערדיקע דיי קלאפן
— מאריס-בערנארדן...

!...קינדערלעך רויזעי... —
 פלאן איר אויפוויקלען אינמיטן האלט ראזאלין מאדאם

ניי-יאר: וועגן לערער, פארן
אינטים... באל... א גערעכנט כ׳האב —
 זיצס ער שויס. זיין אויף קאפ דעם אויסגעצויגן, ליגט זי

 וועבן פויל טראכט און ס׳לולקעלע פיפקעט קאנ^פע, דער אויף
 אייגנכלעך צוזאמענגעפירט. ביידן זיי האט וואט צופאל, מאדנעם

 פוסטע איר קערפער, טן3ז איר פיינט האט פיינט, זי ער האט
 האסם ער מיאוס. אים איז שטוב גאנצע די ווי פונקט גאווה,

 אין און זיך אין גלויבן קליינלעכן נארישן דעם רויקייט, איר
 חשבון-הנפש אייגענעם פון מינוטן אין טוט. זי וואס אלץ,

 זי )ווי חוזק לאכן, פייניקן, צו זי תאווה, א אים בצהערשט
 געלט, איר ביי ער שלעפט - מאן( איר פון חוזקט און לאכט

 נישט האט ער עז יאק, שוין קאיטן. אין פארשפילט שיפורט,
 חברים זיינע פון קיינער און געשריבן בריוול קיין קיינעם צו

 באלאסטעט איינע, זי זי, בלויז אים. אין נישט זיך דערמאנט
 ליבעס״ריידלעך, א־ם פון פאדערט צערטלעריי, איר מיט אים
מתנות... איר פאר קויפן צו סומעס, אים גיט

 א׳ כ — ? ווידער שוין טראכסטו וואס וועגן אלבערט, —
זיף. זיי דוצן זיך )צווישן זי. כאטשעט

אצינד. אים דענערווירט שטימעלע איר אפילו
קערפער. פולן איר מיט אים צו זיך זי ציט

 אמאל מיר מאך גארנישט... קיינמאל מיר זאגסט שערי, —
קאמפלימענט... הארציקן א

 או לולקעלע פון אש דאס אוים נערוועז קלאפט ער
אים^ אר.ים ארעמס די אומגעלומפערט פארווארפט זי אויף. זיך שטעלט



!מיט מיך בעם —
וווהין? —
גייסט. דו ווו —
פארשטייסט? מיד, מיד, כ׳בין ערגעץ. אין נישט גיי איך ~
געוויין. געמאכט א איין האלט :י
!... אלבערט —

 מאנטל דעם כאפט ברוטאל, איר פון זיך באפרייט ער
 נישם קיינמאל שוין דעצידירט, דאסמאל ארוים. בייט און

!וריקצוקומען.
טרעפ. די אויף ביז באך אים לויפט זי

שערי... —
 ראמאנטישער דער פון צופרידן זייער איז און וויינט זי

איבערלעבונג.
♦

 א געפונען האט ראזאלין מאדאם אדורך. זענען טעג דריי
 יעדע געזונט". נישט איז .אלבערט קינדער: די פאר תירוץ
 באלד מארגן, אז געדאנק, איינציקן מיטן שלאפן זי גייט נאכט

 ער איז אפשר "און אים: צו אריבערלויפן זי וועט אינדערפרי,
 איר האט עקראן דער—אפגעווארט זי האט ראך קראנק?" טאקע
 קאמפליצירטסטע די אין האנדלען צו אזוי ווי געלערנט, גענוי

 די ארויסגיין פון ווארטן, פון תענוג דער און סיטואציעס...
טאג. יעדן מיט זיסער געווארן איז זיגערין,

 פריער אויפגעשטאנען זי איז ניי״יאר פצי* וואך לעצטע די
 אליין באל, צום צימערן די צוגרייטן געהאלפן געוויינלעך, ווי

 בעסטן; פון און שענסטן פון שפייז-געשעפט אין איינקויפען אוועק
 דאס אייגלאד-קארטעס. די נאך דרוקער צום באמיט זיך אליין
 גאלדענע מיט באשריבן בלומען-בלעטעלעך אזעלכע געווען זענען

 אין אויך איר האט עקראן-פראקטיק ראזאלינס )מאדאם אותיות
 מאן יערער — :ציל איין געהאט האבן און געלערנט( פאל רעם
ווייב. פרעמד א מיט זיצן זאל

 די פאר פארנומען געווארן אין שלאף־צימער גרויסע דאט
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 לעצטן אין מען האט בעט מיטן מאריס׳בערנארדן און געסט,
צימער. זייטיקן א אין אריבערגעטראגן באל פארן טאג

 העמד׳ באטיסטן ווייס א געקויפט האט ראזאלין מאדאם
 דאם אמורי ,מאן צוגעשריבן: בינדע, זיידענע שווארצע א

 און טויטן, אלע פון שטאיקער איז געליבטער א פון הארץ
 געטלעכע די ווען דוערן, געבוי־ן דארטן נאר קאנען קאפריזן
 שטארקער זענען נשמות, דורשטיקע צוויי פארבינדן וואט פערים,

 מיינע צווישן זען צו דיך האף און דיך קוש איך קייטן. פון
ר."... ליבנדיקער ביז־זעלבסטמארד דיך דיין געסט.

 דינסט דער דורך זי האט בריוול מיטן פעקעלע דאס
לערער. צום איבערגעשיקט

 געלעגן, איצט איז מאריס״בערנארד ווו שטיבל, זייטיקן אין
 צומאכן אויג קיין געקאנט נישט און געקרעכצט געהוסט, ער האט

עולם. אנקומענדיקן פון טומל פריילעכן צוליבן
 אויערינגען' מיט באהאנגען געויען איז ראזאלין מאדאם

 פאר' ^עווען זענען בראסלעמן און רינגען פערל; שגירן מיט
 שפילקעס ברילאנטענע הענט; ווייכע ווייסע, אירע ארום וויקלט

 געפ>.ליעטע הויכע, די בוזעב. פולן איר פון אראפגעווונקען האבן
 איר אין טיףבלאנד. פל.. געווארן אקאזשו פין איו שעוועליר

 אנטבלויזטע און דעקאלטן טיפע די מיט קלייד באלאווע בלוי לאנג
 באפעלן. מיט אריין קיך אין געפלויגן וויילע אלע זי איז ארעמס,

 זיך זי האט געסט, די צווישן צוריקקומענדיק מאל, יעדעס און
 פאסס צי געוווסט, נישט פארלעגנהיים: גרויסער א אין געפינען

 צו זי איז דעריבער ערנסט. זיין אדער שמייכלען, צו כסדר
 מיט געלאכט זינגענדיק, און טאנצנדיק אנגעלאפן גרופע איין
 אין ספעציעל באנוצט זי וו,לכעס געלעכטערל, אולטרא־דין איר

 פייערלעך• אנגעקומען — גרופע אנדערער אן צו און געזעלשאפט,
לולקעלע ווייס קליין א גערויכערט האט זי שטייף. ערנסט,
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 און פרויען( אלע פון אויסגעטיילט באמת זיך זי האט )דערמיט
אינדערלופטן. רויך דעם אוועקגעבלאזן קארעקט

 א־טיקע קינא מיט געלאכט אויך האבן דאמען אנדערע די
 דעם אוועקגעבלאזן קארעקט זייער אויך האבן זיי קולעכלעך,

רייד: אויסגעטוישט און — סיגארעטן-רויך
? מאדאם ווא, סא —
מאכטז וואט איר און י ביען מערסי —
גאס. אין פרעסטל אמתדיק אן —
 קאנאפקע דער אויף ליגן צו ליבער האב איר, זעט איך, —

אזוי... דעמאלט עפעס ס׳איז גן... ר צ׳ם זיך איינה^רן און
"באוואריזם". פראצלנטיקער הונדערט דאך איז דאס אך! —
אזוינס? וואס —
פילם! האליווודער א—מאמענט איין באווא... :פארדאן —
באווארי". "מאדאם :ראמאן א עפעם —
? ביכער צו געדולד נאך איר האט —
 האב געשמאק, וועגן שוין רעדט ן מ אויב איך, און —

 ווי נישט, ארן ווינטער זיין זאל ווינטער אז ליב, •כל קודם איך
 זענען און מענער קיין נאכנישט זענען וועלכע יינגלעך, יענע
קינדער. אויס שוין

 זיסע מיט מכבד אנדערע די איינע איז — כא־כא״כא... —
געלעכטערלעך.

 אביסעלע באך טיילמאל מיר זיך בענקט פונדעסטוועגן —
"היים". דער אין ווי שניי,

 מהאב נאד פארוואם, נישט כ׳ווייס מאדנע, ביזאר, -
 זאגנדיקע גארנישט דאזיקע דאס הערן צו פיינט שרעקלעך

ווארט-היים.
 אויף הענט די סמאקינג, א אין אויסגעפוצט לערער, דער

 גרופקע, צו גרופע פון געגאגגען איז פארלייגט ברוסט דער
קאמפלימענטן. געטיילט און אריינגעווארפן ווערטעלעך העפלעכע
 זייערע פון דעיפארן זאכלעכע, פול״געפאקטע,—מענער די
 צו אויסגעמיטן קונציק האבן - נויטן עמיגראנטישע אמאליקע

 אויף רדיפות וועגן רעדן צו און פארגאנגנהייט ער יי ז בארירן
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 זיי קו". שפאנישע א "ווי פראנצייזיש גערעדט האבן זיי יידן.
 עכט" איבערצוטון ארבעט: שטיקל אשווער ;עהאט נעבעך האבן

קליידער. גויישע אין וויצן יידישע
 גע" האבן טאטע״מאמע וועמען אין בחורים — ס׳יינגווארג

 מיידלעך, ;פירל-ווירטואזן אינזשיניערן, דאקטוירים, זען וואלט
 טענצע" פאר מאכן געוואלט בגיואלד האבן עלטערן די וועלכע

 קינא פון התלהבות מיט גערעדט האט — פיאניסטינס פאר רינם,
"סטארן". ווערן פון געטרוימט און

 הייטערקייט. אריינגעברענגט האט פיק-אפ דער ראדיא, דער
 זיך צווישן האבן בעגין און פאקס־טראט וואלצן, און טאננאם

 די האבן ווירטואזן צוקונפטיקע די ביי לייבן. ווי געקעמפט,
 דאס איומגעכאפט ווער ס׳האט טאקט. צום געהאלפן אקסלען

 אין איי מיט אוועק און פיאניסטין צוקונפטיקער א ביי טאליעלע
 געווארן עלטערע די אריך זענען קרקנדיק זיי אויף טאנץ. א

 א מיט קלינגען גענומען ראזאלין מאדאם האט דא מיטגעריסן...
 אייב- געזען האט זי פילם ורעלכן אין ווייסט גאט )איין גלעקל
: גלעקל( א מיט געסט שטילן

קאמוניקירן! צו וויכטיקס זייער מינוטקעלע, איין —
געוואין: שטיל ס׳איז ווען און
 סיורפריזן. שיינע זייער צוגעגרייט האבן מיר !געסט טייערע —

 אים מיר דארפן פראגראם. אויסגעארבעטן אונדזער האבן מיר
איז? שפעט ווי פאלגן.

! צענע !צענע —
פראגראם? אונדזער איר האט ווו קוזין, אויסגעצייכנט. —

 פאפיר, בויגן ראזן א דערלאנגט איר האט לערער דער
ארויסגעלייענט: האט זי דאקטילאגראפירט.

טישן. די צו זעצן זיך מיר דארפן זייגער, דעם צען —
נייגעריק. געווארן עולם דער איז—שפעטער? און —
 קומט עם ווען ס׳ווירקט, אויסזאגן. נישט מ׳טאר א... —
ס׳פא? נע פלוצלינג,
!זאגן זאגןי —

:טאקט צום אפל^דירט האט יינגווארג
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פראגראם! דעם פראגראם! דעם —
 פון אלזא, הענט. ענקערע אין כ׳בין פארפאלן, איז -

 - איינסע ביז צוועלווע פון טישן, די ביי—ציועלווע ביז צענע
טענץ..—דרייע ביז איינסע פון טאלאנטן, אונדזערע פון אוי&טריט

* * *

 געלעגן, איז מאריס-בערנארד ווו שטיבל, זייטיקן אינעם
 גע- זיך האט ן,ר?וועג פארוואנדלט רינשטאק א אין ס׳וואלט ווי

 געלעכטער; קיויטשערייען, ווייבערישע פון אפפאל דער זאמלט
 גרילצנדיקער, דער פון ;מענער-קולות פארשמאלצטע גראבע, פון

 טאנץ. שיכור־געווארענע די פין ,מוזיק דזשאק דזשונגליש-הייסער
 פאר• האט אייבם זיידנס... פון גערויש ליידנשאפטלעכן און טריט

 צוריק עם און דערמיט געווארגן זיך ס׳אנדערע, שלובגען
ארויסגעשפיגן.

 איבערגע• עלעקטרי, די פארדרייט האט פאריס-בערנארד
 שלאף. אביסעלע באך געוו־ינט ממש קאלדרע, דער מיט זיך דעקט

 קעלט, א אנגעיאגט אים אויף האט אויפרעגונג גוואלדיקע די
 געלעגער, פון אראפ ער איז לייב. גאנצן מיטן געציטצרט האט ער

 פארטרייבן און אריץ סאלאנען די אין אריינרייסן זיך בעוואלט
 — עקראן-פראקטיק! די אלץ — ראזאלין מאדאם נאר שמחה, די

 האט טיר. די פארשלאסן און פארויסגעזען פאל אזא אויך האט
געקלאפט: פויסטלעך זיינע מיט ער

!וסובהניקעם זולל ! באנדיטן עפנט, !עפנט —
 זיינע געבויגן ארומגענומען, אים האט שווייס קאלטער א

מיטאמאל. ארויפגעפאלן אים אויף שלאף דער איז בעט אין קני.
 אפן. געפטאנען טיר די איז אויפגעקומען, איז ער ווע

 אין פארען זיך דינסט די געהערט ער האט שטילקייט דער אין
 צימערן. אלע אין געפלאקערט נאך האבן הענגלייכטער די קיך.

 מים בארוארפן געווען זענען זייט, א אן אפגערוקט טישן די
 פליישן. טאיטן, נישט-דערעסענע מיט גלעזער, איבערגעקערטע

 קארקעם׳ נים, פון שאלעכץ געיראלגערט זיף האט דיל אויפן
 רויטן פון פארפלעקט סערוועטקע, א שטולן. איבערגעדרייטע
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 דינע מיט •, קאנדעלאברע׳צווייג א אויף געהאנגען איז וויין,
 גרינע, די געווען באלייגט איז פאמעראנצן-שאל פאסיקלעך

 לופט שיפורע א לופט, שווערע א קאמין. אויפן דיאנא נאקעטע
 ווייבעריש פון ריחות מיט פול ציגארן־רויך, מיט אנגעשוואלן

לייב... געכודערט
 פון ריח א דערפילט האבן נאז-לעכער מאריס־בערנארדס

 צו ווינקל פון פאגראם. א נאך ווי רויב, פון סאדזע, פון סמאל,
 גלאז, שטיקלעך אויפגעהויבן געשלעפט, זיך ער האט ווינקל

 געהייסן ער האט דערנאך געוויינט... ביטער און מעכל שטיקער
 הענג• אנגעצונדענע אלע פון האט ער און לייגן, זיך דינסט די

 טיש-לעמפעלע. קליין איין בלויז ברענען געלאזט לייכטער
 איז וועלכע לואיזעט, חוץ א געווען נישט הויז אין איז קיינער

 שטילקייט, געיערט האט צימערן אלע פון מיד. טויט געשלאפן
שריפה. א נאך ווי

 אריין פאטעל א אין אריינגעפאלן איז מאריס־בערנארד
 קעקפארבאט אנדערן, נאכן סיגארעט איין רויכערן גענומען און
 איבער- אזויפיל נישט ער האט לעבן גאנץ זיין אין דאקטאר. פון

 געלעבט?.. וועמען פאר שעה: האלבער אט-דער אין ווי געטראכט
 געווארן, שווערער איז שטילקייט די ?... געשאפן וועמען פאר
 געדישעט... געדריקט, און זייטן אלע פון אים צו געשארט זיך
 ווארעמם, אייגנס, אין אנכאפן, עפעס אן געוואלט זיך האט ער
 די קעגן-געוו־כט, דער זיין זאל וואס הארץ, מענטשלעך א אין

 האט מיטאמאל - געדאנקען מוראדיקע זיינע פאר אפלייקענונג
 פאטער• גרויסע א טעכטערל, שלאפנדיקן פארן דערזען זיך ער

ארויסגעזונגען: אים פון האט פרייד לעכע
לאהלע... לאהלע... —
 געטוליעס ברוסט, זיין אויף לואיזעטן געכאפט האט ער

איינזאמקייט. גאנצער זיין מיט איר צו זיך
פאפא... דעם פאפא... דעם ליבער האסט —

 איז זי אים, מיט געווען נישט איז טעכטערל דאס אבער
ן.6געשלא ררייטער

 בעקלעך, פארויטלטע פולע, אירע אויסגעקושט ער האט
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 דארן זיין, געצערטלט הענטלעך ווארעמע שמעקעדיקע, אירע מיט
 א קול, ציטערנדיק 3 מיט געבעטן זיך און האלדז באהארטן

:פארטרערטם
זאג... לאהלע, —

 קאלט, אזוי ארעמס, זיינע אין געווארן זי איז שווער $זוי
 ער האט שויס אויפן איר מיט שוואך. שוואך, צזוי—ער און

איינגעדרימלט.
 פון טאק טיק דער געוויגט זיך האט צימערן די איבער

 די האט זיינעם, אטעם־צוג יעדן מיט און שטיי״זייגער גרויסן
 פיר... אויסגעש־אגן ס׳האט שווארצקייט. איר פון פארלוירן גאכט

 בעטל אין לואיזעטן צוריקגעלייגט האט מאריס׳בערנארד פינף...
 אריין, שלאף־צימער אין צוריקגעקומען ר׳איז נאר ווי און אריין.

 זיין דערווארעמען געלעגע", זיין אויף אויכציען זיך געוואלט
 ווינקל יעדן פון דערהערט ער האט אזוי—לייב געווארן געפרוירן

 געהאט רחמנות צוטיל כ׳האב רייד: "אירע" געלעכטער, א ארוים
 אלע פון אים צו געריסן זיך זיי האבן הינט ווי דיר... אויף

 אים געטריבן שלאף׳ראק, זיין פון פאלעס די פאר געשלעפט זייטן,
 זון: פארן דעמאלט ווי שטיין, געבליבן ער איז ארויס. הויז פון
 פאר- ווייטיקלעך אויגן די איינגעהויקערט, באוועגונג,, איין אן

 אנגע• פלוצים ער איז זון, פארן דעכאלט ווי און - קוועטשט
 —אויפגעטרייסלט אי□ אין האט אלץ גבורה, א מיט געווארן גאכן

 אנצוג, שווארצן נייעם אין אויכגעסטראיעט זיך האט ער — —
 שיך-בערשטל, דאס געפינענדיק נישט ־, הוט הארטן נייעם דעם אין

 אוועקווארפן פארן און טאפטא-קלייד רויט א "אירס" געכאפט
באשפיגן. עס

 מאקסי: ערשטע די פארהאלטן ער האט גאס דער אויף
!ווערסיי דע פארט —
 האלב-פארשנייסע, די דורך געגליטשט זיך האט מאקסי די

 ווי באלעבט, געווען זענען וואט בולווארן, האלב״פארענגטע
 די באלאגערט האבן פארלעך זינגענדיקע טאג: העלן אינמיטן

 שטארק" ארקעסטער; מיכן צוז^מען געלןכט קאפעיכעראסן,
 וואס עולם, דעם גערופן געקלונגען, האבן קינאס באלויכטענע
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 אהייס• גענעצנדיק באל, א פין פארמאטערט שיין איז טייל א
 זייערע מיט פארשמעקט האבן קאנפיטערי׳געשעפטן געגאנגען;

 שאקאלאדקעס... באנבאנעס, ניי-יאר עקסטרע די מיט טארטן,
 רוארעמ• א און געפילט געזען, אלץ דאס האט מאריס-בערנארד

 צייטך, "אלטע די דערמאנט אים אדורכגענומען, איט האט קייט
 )אלטווארג- ד׳אבים" "מארשאן די פון באל יערלעכן אויפן יוען

 געזאמלט פידל": "ערשטע די געשפילט ער האט הענדלער(
 מער וואט מ׳זאל געגעבן אכטונג ליי׳קאסע, דער פאר געלט

 אפגע• אלץ כ־לעגט קרישקע א צו ביז בופעט, ביים קאנסומירן
 גאנץ זיין טאלאנט, שפעטערדיקער גאנצער זיין ווערן. רוימש

 שטיקלעך די לויבן פון אופן דעם אין געלעגן שוין איז עקשנות
 עס ער פלעגט עך, קעז־קיכלעך... טייערע די פיש, געפילטע
 שיבור אתיימפירן תמיד אים מ׳פלעגט !"ארומווויווען" דעמאלט

לויט... ווי
 אצינד איז אלטווארג״הענדלער" די פון "באל דעם אט צו

פארפארן. טאקטי די
 אויסגעמיטן האט מאריס״בערנארד אז יארן, זינט כאטש

 די דערקענט. באלד דאך אים מען האט חברים, אמאליקע זיינע
 פון געפיל ראם פארטריבן האט נויט-חברשאפט הייליקע אלטע
שנאת. פון קנאה,

דא... מ׳זעם וועמען !טיען ! טיען —
 .אפגע׳ די אין "סארדינקעס', די אין זיך דערמאנט —

קנעפלעך"... ריסענע
!צעקושן זיך לאמיר משהלעבער, —

 וויילע אלע און אריינגעכאפט רערל א אין אים מ׳האט
 עולם טאנץ. א אין פארדרייט אים מיט אנדערש ווער זיך האם
געזאנג: א געהויבן טאקט, צום געפאטשט האט

זיין... פנים מקבל מאריס׳בערנארדן אלע... לאמיר
בראנפן: ג־עזלעך אונטערגעטראגן אים האבן טייל

 אויסגעטרונקען. זיי האט ער און — י מאריסל לחיים, —
געפויקט: האט שעף־בופעטניק פון קול באסאווע ראם
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 ווי ציינדלעך, די אונטער עפעס נאר נעם ! בערנארדל —
! צייטעלעך \ענע אין

 ממוריש נעגער־ארקעסטער א האט טאנץ־זאל גרויסן אין
 און געווארן. פארטראגן אהין איז גאסט גרויסער דער געזעצט.

 זיין איינגעהילט; אים ארעמס ווייכע ווייבערישע האבן ורידער
 ווי הייסע, אנגעקוואלענע, בוזעמס, הויכע אויף געלעגן איז קאפ

 דעקאלטירטע יינגע בארירט האט פנים זיין •, זונען צוויי צווישן
 אטעם זיין פרימארגן־גרעזלעך; ווי שמעקעדיקע, ראזע, אקסלען,

 געברים, האט וואס אטעס, פרעמדן מיט פארוויקלט זיך האט
 פארגעסן. אלעם אין האט ער פרוי... מיט געציטערט האט וואס

 כוח מענלעכער א גערויטלט, זיך האט פנים זיין פון גראקייט די
 נישט מעי האבן הענט די און לייב דאר זיין פארגאסן האט

 וואם לייב-פארמען, בולטע די — פרעמדע דאס אפלאזן געוואלט
ד... יי ז לייכטן הינטערן געוויגט זיך געלאכט, האבן

 שפריץ א מיטאמאל האט - !בופעט צום !בופעט צום —
אים. פון געטון

 זיינע פון .לייב־גווארדיע" א פארמירט זיך האט באלד
 מושל, א ווי גאסט, דעם עסקארטירט האבן זיי קאמעראדן. אלטע

 מיט עולם נאכגעגאנגען איז ויי הינטער און זייטן, ביידע פון
געפילדער. מיט געלעכטער,
 דעם אויפגעהויבן מארים־בערנארד האט בופעט ביים

יה־פינגער. ,י.
 — שטיל געמאכט לייב-גווארדיע די האט — !סילענס —
פאיאל! א נעמען וויל גאסט האנאראווער אונדזער

בענקל. א אויף ארויפגעשטעלט אים מ׳האט
!!צאל איעך — טריגקטם !קאמעראדן !יידן —

 טישן. לאנגע דריי טישלעך אלע פון געווארן איז באלד
 איס און גאסט דעם געטון כאפ א האבן הענט געזונטע עטלעכע

 באזעצט. פאטעל שטרויענעם א אין אויבן״אן, אוועקגעטראגן
 מיט קאמאנדעתעט האט קול באסאוון מיטן שעף־בופעטניק דער

 פאר• ווייסע אין יידן באבערדטע - גארסאנען צעטומלטע די
 זיינע צווישן ליקער, וויין, פלעשער פארשטעקט האט ער—מוכער
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 געווארפן קארקעס ארויסגעצויגענע די און שויסן ברייטע
: גאסט דעם

י משהלע צייל, —
 אים משהלע האט —!האפ !האפ נישט, זשאלעווע —

קארקעם. די צוריקגעשליידערט
 פו" ,זש׳מאן פייוועלע לייב-גווארדיע, דער פון איינער

 שום קיין מיט זיך איבערנעמען נישט זיין צוליב צונאמען )א
 קאפ ברייטן פריילעך א מיט ייד א געזעץ(, אנטי-אויסלענדצר

 "מושל* זיין דצרלאנגט האט — ציינער געזונטע ווייסע, מיט און
אויפגעשטאנען. איז מאריס־בערנארד כוס. פול! א
!קאמאראדינס אונד קאמאראדן לחיים, —

 געזונט זיין פאר אים, צו געהויבן זיך האבן גלעזלעך
:ווינשאוואניעס געפאל; ס׳זענען

 א אונטער נאר צייט, דער אין ב^ראיאר מעטשעם —
!רעגירונג בעסערער

! נאטוראליזאציע לייכטע א אנקומען מיר ס׳זאל יידן, —
 דיהענט. פון פעטשלען תענוגלעך א צונויפקלאפ. גלעזל א

 וואס ניגונים, טע“א גאנג אין לאזן צו, פאסמאקעווען ליפן
 געזונגען. טיש, ביים פרייטאגצינאכטם טאטן, מיטן אמאל מ׳האט

 אונטער העלפן ווייבער די כאר, א זיך פארמירט פאמעלצך
 שווער א טישן אלע פון זיך טראנט שוין און סאפראנדלעך מיט

 פאר• ערגצץ דער נאך בענקשאפט מיט אנגעשוואלן געזאנג,
 מיט פול ערדן; היימישע ווייטע, די נאך יוגנט; לוירענער

 געזאנג דאס ווערט אט "היים/.. ברעקעלע נייעם פארן אומרו
 מענטש, אין גלויבן הייליק א זיך פון שפארט לויטער, הייטערדיק,

 שייטער־ אויף געגאנגצן זענען זיידעם די וועלכן פאר—יושר אין
 מיט אנגעשוואלן עם ווערט ווירער און תליות... אויף הויפנס,

נאסטאלגיע... מיט קרעכצן,
 פרעמד, שוין איז אלץ דאס וועמען פאר ג, יינגווא און

קיימן. פון זייטן די ביי זיך האלט
 ליידיק. געשטאנען נישט מינוט א איז גלעזל גאסטם דעט

אריין: טיש אין קלאפן ער נעמט מיטאמאל
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 קויפט משהלע־בער משהלע... מאריס-בערנארד... ! יידן —
 ן לאכן זאלן אלע לאכטס, ני הע-הע... בופעט! נ׳גאנצן אפ

הצ-הע־הע...
 האבן אזוי ארוים, מויל זיין פון איז דאס גלייך אווי

 געפילטע מיט פולמיסקעס ארויף טישן די או־ף פליען גענומען
 פולקעם, גענזענצ גליווער, פיש-יויך מיט פ־ליזשאנקעס קארפן,

 קעז" לעבערלעך, מיט ציבעלעס געהאקטצ הערינג, מארינירטע
קאמפאטן. אוגערקעס, זויערע קיכלצך,

 אזודיקע, ווי טישן... די פארפלייצט האט געלעכטער אזאט
 דעקאלטירטע די פנימצר, די פארגאסן געווען וואלט יויך פעטע

 גע" ץ=א האט געגלאנצט, אלץ האט אזוי — בערד די ברוסטן,
 געצמאטשקעט; תאווה, מ־ט געפאפט האבן ליפן ־עט... פא

 ביינדלעך די צעריבן פולקע-פלייש, דאס געפליקט האבן ציינער
 עסנס. פאסטנע יאר גאנצן פארן אפגענומען זיך און קאשע אויף

 וויין, גלעזער זיך אין אריינגעגאסן בלויז האבן ווידער, אנדערע
 זיך געוואלט און ספירט ער-96 מיט קיראסא, מיט געמישט

 דא״אוףדארט דאגות־פרנסה... די פון רעוומאטיזם, פון באפרייען
 זמרלעך, חסירישע געשלעפט שטימען שיכורלצכע שוין האבן

 זיפץ א מיט אומגעפאלן אריין אנדערן אין איינס פארפלאנטערט
 יינגיוארג האט דא-און־דארט אויפגעהויבן... זיך ווידער און

מיסטאנגעטן... בון שעוואליע, מאריס פון שלאגערן אתטערגעכאפט
געקרעכצט: האט גאסט גרויסער דער

 מעגעלע, געפילט א איי, קיגל... שטיקעלע א איי, —
מ׳ברענגט... ווען

רייד: אייגענע די איבער געפאלן שוין איז גאסט דערגרויסער
 נישט... מיך קענט עץ עדות... אלע זענט עץ !יידן —

 מארשאן !...קאן מאריס-בערנארד וואס ווייזן, נאך ״איר״ כ׳ל
 אז קול, אזא מיט גיט? נאך עס כ׳מאך הע, שיפאן!... ד׳אבי

 שטינקערט!—אלע עץ זענט ווער ארויף... זיך מען ארבעט מ׳האט,
 איינציק איין מיינם אין ליגט וואס דאס מורא?... ווער׳ט

לייב־און-לעבן!... גאנץ ענקער אין נישט דאך ליגט הערעלע,
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 אים אנטקעגן געלעכטער: א דערהערט ער האט פלוצלונג
געלעכטערל. ראזאלינס מאדאם מיט געלאכט פרוי רויט-האריקע א האט

 דער צו דורכגעשטופט זיך ער האט - !מיך זט—לאז —
 פארמ• !האלדז-פארמאך פארן געכאפט זי און רויס״האריקער

ירעהנען! נישט מיך וועסט דו ניין, מאך!!—מ
 אויף אוועקגעפאלן איז ער אפגעריסן. קוים אים מ׳האט

פיצלס. א ווי צעוויינט, זיך און דר׳ערד

* * *

 פון געשריגן אפגעשלאפן, ער אין נאכט א מיט טאג א
 מאדאם וועלכע פאר דראונגען, אזעלכע אלן5 געלאזט און הלום

 פילם• שיעור א אן דערשראקן. אמת אן אויף זיך האט ראזאלין
 אויפגע־ האבן רעוואלווער־שאסן און אייפערזוכט פון בילדער

 אדערן... די אין ס׳בלוט פארקילט ממש זכרון, איר אין טויכט
לערער. צום עצה אן נאך געלאפן איז זי

 פוסטע א פון פארמאטערט בעט, אין געלעגן נאך איז ער
 די אונטער רערער נרויסע קאפע. סאנפארנאסער א אין נאכט
 גלייך פנים, אויפן אויסדרוק פארגליווערטער וועקסענער א אויגן,

 צו עם געווען ח בב נישט שוין וואלט רעפלעקסיע שום קיין
 פאר. נישט מער האט האר קוטשמע צעשויבערטע די באוועגן.

 נישט- ערגעברענטער אי מאכער א גלאנץ: שווארצן איר מאגט
 מאכטלאזע, פונאנדערגעקלעפט, — ליפן די נישט-שווארץ. גרא,

הכנעהדיקע.
 איזהאלב" קווארטאל, לאטיינישן אין האטעל״ציטערל, דאס

 א ריח, דומפיקן מאדנעם א מיט אנגעזאפט און פינסטערלעך
 מענטש לעבעדיקער קיין נישט ווי פוילענדיקער, א סויטלעכער,

 — קאמין דעם אויף נאכט־שענקעלע, אויפן באוווינט. עם וואלט
 אפגענוצטע סיגארעטן, שטיקלעך פארגעלטע ביכלעך, צעריסענע

ראזיר״מעסערלעך.
 ר׳האס ביז אייגענע, דאס איבערגעחזרט מאל דריי האט זי
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 צ*ק א ליפן־ווינקעלעך זיינע האבן דעמאלט באנומען. עפעס
שמייכל. א פון רצפלעקס באדלערישער א :געטון

 נישט מען קען אלבערט, ווילן, גאטעס אום אבער —
 מענטשלעכע דאס ן דראונגען אזעלכע וועגן פאליציי דער מעלדן

 פאר• וועט ער אז און י ניין הפקר, אזוי נאכנישט איז לעבן
שנארערס? זיינע מיט געשעפט ס׳גאנצע טרינקען
 קאפ זיין געדריקט ראנד-בעט, אויפן צוגעזעצט זיך האט זי

— ברוסט איר צו
 דארפכט גארנישט... קיינמאל מיר זאגסט אלבערט, —

ט...5געשע אין ווייזן צו זיך אנהויבן
 פאר־ איז שפייכל א ון5 רעפלי״קס באדלערישער דער

מעלאנכאליע: פון קאמפלעקס א ווארט, איין אין געווארן וואנדלט
לעבן... א -
 ליפף, אירע געפילט נישט האט )ער געקושט אים האט זי

 אירע געהערט נישט האט )ער געשוווירן זיך געוויינט, האט זי
 בא" אוועק איז זי זעלבסטמארד-און באגיין וועט זי אז רייד(,

 האט אהיים, וועג אויפן מאן. פארן דאקטאר בארימטן א שטעלן
 זיך מיט לאנג האט זי פאראינטריגירט. וואפףגעשעפט א איר

 גע" און — ז וויסן דען מ׳קען אויסגעפירט: סוף צום געקעמפט,
רעוואלווערל. עלעגאנט קליין א קויפט

 אפגעשוואכט. גוואלדיק אויפגעקומען איז מאריס־בערנארד
 געוואר פערזאן, זייטיקע א אלס לערער, דער איז דאקטאר פון

 און — פרילינג ביזן אנציען חולה דער וועט אפשר :געווארן
 פארהוילן נישט ראזאלין מאדאם פאר איז ארום אזוי אויך...

 אפגעטראטן נישט זי איז אן מאג דעם פון אמת. דער געבליבן
בעט. מאנס פון

? קאלט חלילה, ט, ני דיר ס׳איז מאריסל. —
 זיין דיר וועט ראדיאז דעם אריינשטעלן מאריכל, —

פריילעכער.
 האט ער קאפ-ניין! מימן געשאקלט ער האט אלעם אויף

 ער פלעגט שמייכעלעך, ווייכע אירע אויף קוקן געקאנט נישט
אז אויסדאכטן, אים זיך פלעגט באלד אבער צושליסן, אויגן די
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 טירן שדוארצע סיפענ־שן... אומגעהויערע אין זינקט פאלט, ער
 אנכאפן, עפעם אץ יךן יייל ער "•אים בצד*א וזי פארמאכן

— ודלף נאך שרייען וויל
 ווישס צו, לויפט קדעכצן, דערשטיקס זיין דערהערט זי

 די ציסרין מיט איין רייבט שטערן, זיין ץ8 שוויים דעם ארום
אויף. ער קימט פאמעלצך שלייפן.

 דא ס׳איז — געשעפם ודעגן זי דערציילם — מאריסל, —
 טראנספארס, אנגעקומעןא ס׳איו פארוואלטער... דער נאר־וואסגעווען

 דען זיי וועלן מיך און ..פרייזן די אויפשטעלן מען דארף
 אים זי שטופט — מאר־סל... סטילאגראף, דיין אט״האסטו פאלקז

רשות. איר אין איבער גייט ס׳געשעפט אז קאנטראקט אויסגעפילטן אן
 באודעגן ליפן פארטרוקנטע זיינע קאפ. דעם אפ קערם צר

 זי דערהערט הערן אבער אויער. אן צו זי לייגט קוים־ק־ים. זיך
 צ׳קוקס כ׳וויים, כ׳ווייס, געשריי: א דם זי אים אין טיף ווי גישס,

!אויגן די פון אוועק מיר גיי אויס... שוין
 איבער טאג גאנצן א ארוס הויצרן ש>טנס ארנאכטיקע5

 צעקרישלטע אטעם, כריפנדיקן זיין אויף כאפן געלצגער, זיין
 אויפן ווענט, די אריף דאש צעהענגען און הוסט שטיקלעך
 אין אריין קוקט ביינאכט ווינט. דער אגט“ק קאמין אין סופיט...

לבנה... טרויעריקע פארגרינטע, 8 פענסטער
 — פז״ ,דשפאן פיירועלע פייירעלען, רופן זיך הייסט ער

 רעדט — ווערן... געזונס מיין פאר בעטם קאלעגע. בעסטן זיין
 די אין הויז גרוים א אויפבויען הייש פייווצלע,—היץ. פון ער

 עפעס זאל קינדערלעך... יידישע ע א פאר סאנאטאריע א בערג,
לעבן... מיין פון פארבלייבן

אן. איר כאפט שרעק א בלאס, ווערט ראזאלין מאדאם
 8 נאך געווען, דאס איז נאכט מיטן א אין איינמאל, און

 נאב• געהאט, האט מאריס-בערנארד וואס בלוט־שטורץ, שווערן
 עם• געמאכט אים האט דאקטאר ארויסגערופצנער דער ווען דעם

 קאנ" דעם אונטערגערוקט ווידער זי איינשפריצונגען-האס לעכע
 א*ם, מים זיך ס׳טוט וואס געוווסט, נישט האט ער ער, סראקט.

 זיין אז לייכשצר, געווארן אים ס׳איז אז ער, האט געפילט גאר
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 די אפגעטראטן איז הארץ ארוס פון געראטעוועט. איז לעבץ
 מעכטיקע א ;קילער לויזער, איו קעל דעי אין משא, דריקנדיקע

 שאטנס גראע די געלענער, גאנצע ראם פארגאסן האט פרייד
 אנשטעלן געהייסן אפילו האט ער בלאער... בלא, געווארן זענען
ראדיא. דעם

פארוואלטער... דער מאריסל, —
 זיין פון קלאפן פרייריקע דאס עהע~ט3 בלויז האט ער,

 איך לעב!... איך בלוט: באנייטן פון געזאנג דאס הארץ, אייגן
 א אויף גייט פענסטער אין ווי ער, האט געזען, און לעב!...
 די פון שירה״ליד דאס ער, האט דערהערט און ן טאג ייבנער

 געשטעקט האט פעדער די ווייל און — סאלאן אין קאואריקלעך
 גרויסע מיט געטון שרייב א ער האט פיגגעד, זיינע צווישן
אויפגעשריבן. באפעל א ווי נאמען, זיין אותיות
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 איז הויז, דעם צו־להכעיס דאקטאר, דעם צו״להכעים אויף
 פרילינג־ווינטעלעך, ערשטע די מיט צוזאמען טאריס״בערנארד,

בעט. פון אראפגעקראכן
 — אונטערגיין... גארנישט זאל זון קאפיטשקע א אוי, —

 זיך ליגן, צופיל פון ויגענער גע א אויסגעדארטע*, אן ער האט
 געקרעכצט. תענוג גרויס פאר און צימערן די איבער געשלעפט

 געקלאפט האט אנגעשפארט, זיך ר׳האט וועלכן אן שטעקן, דער
 קלאפן דאס האט אויערן ראזאלינס מאדאם אין און דיל אויפן

בשורה. בייזע א ווי אפגעהילכט,
 ארוים• נישט מאריס-בערנארד האט קיינמאל נאך מאדנע,

 אנגעלעגנהייטן, שט־ביקע צו אויפמערקזאמקייט אזויפיל געוויון
 איבער• ארבל מיטן און שפיגל א איינגעהויגט דא איצטער. ווי

 אויף אנגעשריגן אדער טשיועקל א אפט“ארייגגלק דארט געווישט,
 אונטע־ן פונקט נישט שטייט עס-טיש דער הלמאי דינסט, דער

 ערשטן צום צט א ער האט קאנאריקלעך, שטייג די הענגלאמפ.
 געקריגן ליב ער האט פארגעניגן ב$זונדער א מיט דערזען. מאל
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 דראט-פארצוימונג דער דורך פינגער דארע זיינע אריינצושטופן
ציפ״ציפ׳ציפ... — עך שנעבע די פליגעלעך, די גלעטן און

 געוואשן, גערייניקט, שטייגל דאס ער האט פרימארגן יעדן
 אבסער" פאטערלעך און וואסער פריש קערנער, פרישע באזארגט

 זיסקיים א און זיך, באדן זיי ווי פיקן, פייגעלעך די ווי ווירט
ליפן... יינע אויף צרויה איז

 איד אריין, גאס אין אראפ מאל ערשטן דעם איז ע־ רוען
 אלע אינספעקציע. אן מאכן געשעפט, צום ארועק קודפ-כל ער

 די, מ׳כיעד "באנזשור פייערלעכן א ביט באגעגנט אים האבן
 אליין איינער אויפגעשטעלט. זיך האבן געזעהן, זענען וועלכע

 הויפט* אין שטאפן אנגעקומענע די נאכקאנטראלירן אראפ ער איז
 מיט פצרזען קעלער, אויסגעמויערטער ריזיקער, א — גער3ל

 ווצנט די אויס לעג: ווענטילאטארן. מיט צענטראל״בצהייצונג,
 גלע׳ מיט שענק פאליצעס, דעמבענע גראבע געהויבן זיך האבן

 און טישן רייען צוויי געשטאנען זענען אינמיטן טירן, זערנע
 מושלין, סאמעט, זייד, שטויכן מיט פארלייגט געווען אין אלץ
 מיט וויאלעט גאלד־געל, און בלוי גרין, און רויט — זאמש □יט

 אויגן, זיינע פאר דרייען גענומען זיך האט ברוין, רעמבראנדישן
 אינכיטן געשטאנען וואלט ער ווי פארבישופט, פארבלענדט, אים
רעגן־בויגן... מציא־ון א פון

 צום ארויפגעקומען באגייסטערטער א ער אין דערנאך
פארוואלטער.

 דורכן געזאגט דעמאלט אייך כ׳האב וואס געדענקט, איר —
 אויה: הערט איז דערלעבן... מ׳זאל פרילינג, מיטן אן?5סעלע
 עפעס נאר )קינא(, "סינעמצ" גרויסן א אפצוקויפן בדעה כ׳האב

 אויף ווי אוועקגיין, דאס וועט מיר ביי און שאז". "קעלקע 8
 א וואט באווייזן, זיי וועט מאריס-בערנארד הע...—הע רעדלעך,

 מען וועט פונדערווייטנם מייל א אויפטון! קאן מענטשל שוואך
י .שאפא" דעם אראפציען מאריס-בערנארדן פאר

 געווייג- פרימארגנדיקער דער אין הויך. גערעדט האט ער
 וואר• א ווי אפגעהייכט, קול זיין האט געשעפט״רויקייט לעכער

 די־ אונטער הענט די פארמעסט. א צו צרויסרוף אן ווי נונג,
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 זיר האט ניגונדל, בולוואר א ברומענדיק פארשטעקט, אלעס2
 פערסאנאל, צווישן קאפ שטאלץ׳אויפגעריסענעם א מיט שפאצירט
 דאס נאכגעפארשט אריץ, אויגן די אין געקוקט יעדן חוצפהדיק

 מים שניידן און מעסטן זיי ווי שרייב-מאשינקעס, די אויף קלאפן
 זיי פון זיך אץ עי האט —המ... שערן. עלעקטרישע גרויסע

 אן דערגאנגען אלעס צו איז בערנארד מאריס אער —געחוזקט
 ז ,שמאנצעס" מארערנע אלע די אן און בילדונג אן שפראך, א
 צו באהערשט, אים האט קראפט זיין באווייזן צו פארלאנג א

 שיינע, אט״יענע ווי שטייגער, א הערן געפאלנקייט, פרעמדע זען
 אים... פאר וויינט בעט, סטענא־דאקטילא די—בלאנדינקע שלאנקע

 אין דערבליקט ענדלעך איר, ארוס געדרייט דך לאנג האט ער
אנצוטשעפען. זיך וואס

ביורא! אין מיר צו אריין נאר קומטס מאדמאועל, —
 טריטעלען הנאהדיקע מיט אוועק ער אין ארויסגעזאגט, דאם

 לעדערנעם טיפן, א אין דך אראפגעלאזט אריץ, קאבינעט דין אין
 רעם אפגעווארט צעזאריש און ציגאר א פארויכערט פאטעל,

 גע׳ באלד נישט ער האט אנקלאפן איר אויף טיר. אין קלאפ
 דער- אים האט פינגער אירע פון אפהילך יעדער ענטפערט.

 איז אויגן שטויביק-גראע זיינע אין ביינער... אלטע די ווארעמט
 פאר- די פארשווונדן איז פנים פון גלאנץ, דער צוריקגעקומען

איינגעהילם. עם האט גליק פון אפשיין רויטלעכער א—סרוקנטקייט
באוויליקט. ענדלעך ער האט — !אריין י אריץ —
 זי האט ער איבעיגעשראקן. אים פאר געשטאנען איו זי

 מאכט, פון געפיל א מיט לאנג, האט ער זיצן, געבעטן בישט
 האבן זיי אויגן־לעפלעך, אראפגעלאזטע אירע אויף געקוקט

 זיין טרער... א זען צו געגארט האט געדריגעט-ער בעציטערט,
 איז וואס קליידעלע, גרין געפאסט איר אויף נעפויזעט האט בליק

 דין־געצייכנטע יינגע, אירע אויף שאל איידעלע אן ווי געלענן,
 פולע נאקעטע אירע טן.5הי בולטע רונדע די אויף בריסטלעך,

 - שקארפעטקעלעך ווייסע אין פיס פולע נאקעטע די ארעמם,
 אים אקאציע-בלימעלעך, מיט האניק, מיט געשמעקט האבן

 פרישקייס בלאנדע די אט שטייגער א זאל ער ווען בארוישט:
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 עסן דווקא זאל זי הויז... אין זיך ביי דויקא צימער א אפגעבן
,איר"... מיט טיש איין ביי

 געשריי א ליפן, זיינע דערפילט מיטאכאל האט מיידל דאס
— טיר דער צו אפגעשפרונגען זיך, צו געקומען ער איז געטון.

 פ׳ררעע מיר? ביי איר ארבעט לאנג ווי נאר!... פיפס א —
 איך האב זיך, פארדינט וואם דעם, הייסן... כ׳ל דערלייגן, אייך

ב־עוולהן. צו פיינט
 שפייען א אן נעמט טיש, צום צוריק ער קומט יארויקט

געוויינלעכן: דעם מאן,
 זיך זאלט איר זאגן, געוואלט אייך כ׳האב מאדמאזעל, —

 נאך איז מיר ביי ארבצם, דער ביי שפיגלען ווינציקער אביטל
געדענקס... באר פריי. זענט איר !קאבארעט קא נישט דערווייל
 צו• איז זיינער, שטימונג פרילינגדיקעד גוטעד דער צו
 פאראס פון געדאנק דער און איבערלעבינג, אנגענעמע די געקומען

 העכסטער אלם אויסגעוואקסן איז געקרעפטיקט, אים אין זיך האט
הויז. גאנצן צרם נקמה פון אדיסדרוק
הע־הע-הע-הע... —

 פארויכערטנאך אנדערער, דער אין האנט איין ער רייבט
איינקונכט־ביכער. די באזארגן איב מ׳זאל באפעלט און ציגאר א

 געשעפט: אין פארזאגט געהאט האט ראזאלין )מאדאם
 זיינע פון צוריק מאן דער זיך ציט קראנקהייט דער צוליב

 ביכער די איר. צו זוענדן דך מען זאל אלעם וועגן עסקים.
$רויסגעבן.( נישט קיינעם

פארוואלטער. דער ענספערט — ליידער... -
ס?ן—וואס —

 ליפן. די אויף שום א זיך זעצט מאריס-בערנאררן
 שפרינגט ער אויגן. זיינע פאר זיך דרייען רינגען פייערדיקע

פערסאנאל. צווישן אריין
 ז בלום און שווייס מיין מיט רעגירן דאס וויל ורער —

 ■פאר און פאטראן אייעד בין ןליין5 א?עך א?עך. נאר איעך, נאד
 ייך וועט מאריס־בערנארדן אז און ציטערן!.., עץ זאלט מיר

 אמף ליגן אלע איר זועט בלויז, ווארט איין מיט סארגלוסטן,
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 די אט*א ער ווארפט ווי/, מאריס׳בערנארד אז און גאס, דער
אריין!... פענסטער אין שער

 פראנטאווער דער פון שויב א געשען קע8ט איז אזוי
 דער־ די פיצלעך. אויף נעווארן צעשפרונגען איז איינגאנג-טיר

 געלאזט זייט, 8 אן אפגעטראטן זעבען אנגעשטעלטע שראקענע
 אב־ ערד דער אויף שליידערן באלעבאס צעווילדעוועטן דעם

פיס. די מים טרעטן און צעוויקלען זיי זייד, שטויסן געהויבענע
 נעשלעפט האט ווער גארגישטן! איר איעך, וויל אזוי —

י ? נ׳האלדז אויסנעריסן זיך און גאסן די אין רועגעלע א
געיו^לדן. די אויף אנגעלאפן איז ראזאלין דאם8מ

!אראפ זינען פון ר׳איז גאט( )מיין דיע! מאן -
 אין איר אריינגעלאכט ניפטיק ער האט — הע-הע... -

אלייך!! מייגס !! מייבם !מיין אלץ יז אצינדעט און— אריין פנים
 פיס די געווארן. איבערגעבראכן קול דאס איז מיטאמאל

 געטון טרייסל א זיך האט ער געדינט. נישט מער אים האבן
אוממאכט. אין געפאלן און

* * *

 אנגעהויבן ראזאלין מאדאם זיך האט אן, סאב דעם פון
 צו אויסרייד אן געפונען קודם־כל זשעסטן. זייבע מיט רעכענען

 געזונטער איז אים פאר אז דעם, מחמת לואיזעטן, מיט שלאפן
 אלבערטך געבעטן אויך האט זי צימער. א אין אליין ליגן צר
 אינמיטן ארויפצוקימען. אויסמיירן צייט שטיקל א זאל ער

 גם ווא ציטערניש, איין אין אויפכאפן זיך זי פלעבט אבט1 דטר
 .די פילם אומשטערבלעכער דער חלומען ׳בסדר איר ס־פלעגט

 דערהערט פינסטער דער אין האט זי אז שטייג"... א אין ליבע
 געפלעגט איר זיך האט עס-צימער, פון שטיי-זייגער דעם קלינגען

 גנבעט ער מאנס... דעם מריט/ ,"זיינע זי הערט דאס :ד$כטן
 נאר, העבט... .די אין עפצס האלט ער געלעגער... איר צו זי.ך

 "עפעס"- אן אויך ליגט קישן אונטערן איר ביי נאט! ד^בקען
 ווי .גלייך זאך: טאדבע 8 אבער רעוואלווערל. עלעגאנטע דאס
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 קאלטן דעם פון ווערט אזוי אריין, האנט דער אין עם נעמט זי
 דערויף מורא פשוט האט זי קויל... גליענדיקע א מעטאל שטיקל

 שווער א וועגן צייטונג אין זי באגעגנט מאל ווינציק :קוקן צו
 אזא פינגער א מיט אנרירן בלויזן פון פארווונדצט-געווארענעם

 האט קויפן ביים צי גארנישט, זי געדענקט אייגנטלעך, נאשינדל?
 אבסאלום דאס וויל זי ניין-ניין, אבער אנלאדן. געהייסן עס זי

 זאל איר לעכערלעך, געווען ראך ס׳וואלט המ... וויסן! נישט
 האט יאר דריישיק האנט. אייגענער דצר פון אומגליק אן טרעפן

 דרייסיק די נאך ערשט ;מישש אין וואיעם א ווי געלעבט, זי
 שפעטער א אין איינמאל, און געווארן... געבוירן דאך זי איז

 דורכשפאצירם זי האט אלבערטן, פון צוריקגייענדיק גאכט-שעת,
 געפערלעכע דאס און ארומגעקוקט, זיך גוט לואי-פיליפ, בריק די

סען־וואשערן... די אין דערטרונקצן מעטאל שטיקל

1¥

 א אוישגערעדט נישט קיינעם מיט ^האט מאריש־בערנארד
 טיט געווארגן זיך און צימער צו ציטער פון געק־אכן ווארם,

 די האבן שטייגל אין ווייטיק. זיין מיט איינזאמקייט, זיין
 זיינע פאר און — היטל מאיאוון צום לויב א געזונגען פייגעלעך

 אים איז טיילמאל כמארע. פינסטערע א געהאנגען איז אויגן
 מחולה געבעטן געוויינט, ער האט פחד, רעליגיצזער א באפאלן

 ווויל זיין צו צוגעזאגט חטאים, באנאנגענע אלע פאר גאט ביי
 פלעגם טיילמאל ווערן! געזונט אבי—אן מאל היינט פון גוט און
 אפשר )און היים. אלטער דער באך בענקשאפט א ארומכאפן אים

 געווען נישט איז דארטן ? פארן געדארפט נישט טאקע ער האט
 פאמיליע...( ליבשאפט, געווען אבער ס׳איז אמת, ברויט, קיין

 נארד", די ,גאר צום דערשלעפן זיך ער פלעגט בארוישטער א
 לאקאמא" און פאסאזשירן פון טומל אינעם אריינפלאנטערן זיך

 באגאזש• די פון קלינגען דאס דאמף, דער טיוון׳פייפעריי.
 מים פארפלייצט אים האט - לשנות פון הו-הא דער וועגעלעך,

 ער ווען אמאל, ווי זיך, אין גלויבן נייעם טיט באגערן, נייע

40



 א־הא, אוועקנעשטעלט. דא טראט עמיגראנטישן ערשטן דעם האס
! אים אין נאך ס׳קוואלן פלענער ריזן ס׳ארא

 ווייס, א ווי געלעגן, זון די איז פיט זיינע אונטער
טישטעך... בדיק1*ום״ט

 געהויבן, היטל בלויער דער זיך האט קאפ זיין איבער
רעקלאמע... גראנדיעזע א ווי

 ה״נטער געבליבן איז באן״הויף דער גלייך אזוי אבער,
 א האט אזוי — הויז צום געקומען ר׳איז נענטער וואט און אים

 —נאכטראכטענישן מוראדיקע איינזאמקייט, ווייטיק, :כמארע וויטטע
צוגעדעקט... אים

 פארציען שלאף־חדר, גרויסן אין אפשליסן זיך פלעגט ער
 וועגן שאטנס די צו רעדן און גארדינען פלושענע שווערע, די

 אויסגעגראבן האט געדאנק יעדער און מענטש... וועגן לעבן...
 גארגישם אויערן, די פארשטאפט זיך ער האט אים. פאר ברוב א

 מים בעט, אויפן ליגן געבליבן אזוי און זיין, טועם געוואלט
אויגן. ווייטיקלעך-פארקיועטשטע

 ן6אוי פארקראכן נאכט מיטן א אין ער איז איינמאל, און
 ליכט, ציטערנדיק אגרין אריין. קאבארעט א אין סאנמארטער,

 און ווינקלגן ד• לענג־אוים געפויזעט האט שלאנגען, גרינע ווי
 אויס- קאלומקעס. פירקאנטיקע די ארום געוויקלט זיך ווינקעלעך,
 געבלאנדזשעט האבן מאן פון פרוי, פון געלעכטערלעך געלאשענע

 ארקעסטער אן האט ארט אפארשאטנם ערגעץ פון אינדערלופטן.
 האט טישעלעך נידעריקע ביי דזשונגל-וויזיעס... אויסגעפיבערט

 שארבנס. מענטשלעכע פון פארם אין טעפעלעך פון געטרונקען מען
 האלב־אנגעטוענע צוגעזעצט זיך האבן בערנארדן מאריס רום א

 אים ארום געוויקלט זיך שויס, זיין אויף געזעצט זיך פרויען,
 האבן דאס אז געמיינט, און בריסטן אויסגעלאשענע זייערע סיט
 געשטעלט האט ער און *לאטעריע־מיליאנער" א זיך פאר זיי

 מיטן אוועק, ר׳איז ווען און לא:ן. איין אין געהאלטן און וויין
 פא־וויקלט בויגעווריקס, א דינם, א דאמעלע, יינג א האט טאג״רוף,

 קאלטע מיט געקושט אים ה_.לדז, זיין ארום ארעם קאלטן א
פארטפעל. דעם אים ביי "צוגצקיצלט" און ליפעלעך
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 דעדוווסט, דאס זיך האט •בערנארד מאריס ווען שפעטער,
הויז. אין נקמת א צופרידן: געווען ער איז

 עקזיכטירט. נישט לאנג פון שוין ער האט שטוב דער פאר
 צימער זיין אויסגעמיטן לחלוטין האבן קינדער די ווייב, דאס
 אלץ געווארן זענען זיך צובויפטרעפן פון געלעגנהייטן די און

 —.שבארערס״ אנדערע אדער פו״ "זש׳מאן פייוועלע אז זעלטענער.
 גערואר געקומען זענען - גערופן זיי האט ראזאלין מאדאם ווי

 איש מען זעט עפעס מאן? אינם מ׳סיע דער מאכט "וואס :ווערן
 ן עץ זענט ווער טיר: די פארקלאפט זי נישט".-האט אינערגעץ

ר׳נישטאי ווער?.,.
 פון מ׳טאנצט, מ׳נאשט, "געזעלשאפם". קומט אוונטן די אין

 צו הארציק. זייער איבאיינעם מען לאכט אגעקדאטן לערערס
 שטאל. זי באלעט-שולע. דער פון חברטארינס קומען לואיזעטן

 רו&קסנדיקע די מיט און טואלעטן אירע מיט זיי פאר צירט
 זיך צווישן וועלן אמאנטן ,אירע וועלכע פאר בריסטלעך, ראזע
 שארלא זי. פארז״בערט זעלבסטמארד"- ב^גיין און דועלן פירן

 פריילעכע אין פארברעעעץ לויפט פינג-פאנג, אין עפילן לדיפט
 יך1 צונייפצוטרעפן ניעם אוים זיך היטן זון און מוטער ערטער.

 בייש נעשען, איינמאל עס איז דאך נאכט״שעת. שפעטער א אין
גאס. דער אויף סויער

 אויש" אים וויל איבעראשט, כלומרשט זי איז —דו —
מוסרן.

אפ. קאלט ער האקט - ? מא מעגסט, דו ארן -
שטאמלט: זיך, פארויטלט זי
אפגעפינכמערם. יארן שענסטע מיינע האב איך איך... —
 שפע- באדויערן צו האבן נישט וויל איך מא, זעסטו, —

 יוגנע.,. זיין פן3צוריקכ וויל מענטש א אז לעכערלעך, ס׳איז טער.
 אויסקו" נישט דערנאך מעט מיר צי דען, איך ווייס איבעריקנס,

 דער פאך ייד, א יאך כ׳בין נו, מיין... פאר ליירן צו מען
 ווי אויס, שפייט ער - געסטעמפלטער. א עס, הייסט מעלט,

 אפארצווייפלס מייל. אין געווארן טער ב נלוצלונג אים ס׳וואלט
 —פנים מענלעך הארט, זיין אוץ״ $רויס זיך גליטשט שמייכעלע
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 זיך >וועסס געדאנק מיטץ אסימילידן גישס מיך כ׳קאן קאטיש...
 מיק איז ^זעקל״יידל", אט׳דאס אז ?(, מא באליידיקן, נישט דאך

ן גורל דער ס׳איז ידיאטיש . ווי פאטער.
 שווייגנדיק און פארענטש אין אנגעהאלטן זיך האט זי

אים. הינטער נגען8געב

* * *

 צעוואקסן, אים אין זיך איז טרויער דער טיפער רואם
 שטארקער אלץ—קאשמארן זיינע געווארן ס׳זענען פיינלעכער וואט
 קאמף א טומל. צו ליכט. צו געצויגן מאריס־בערנ^רדן עס דאט
 גוף דער גוף. חולהוואטן דעם און אים צווישן אנגעג^נגען איו

 נאכט, צו שטילקייט, צו געלעגער, ווייכן צרם געשלעפט האט
 זיינע לעבן. צום געריסן זיך האט ווילן מאריס־בערנארדס און

 אויערן זיינע און ציפערן נאך אויסגעהונגערט געווען זעבען אויגן
 קלינגען האסטיקן נאכן שרייב״מאשינקעם, פון $פעריי ק נאכן—
טעלעפאן... פון

 נאכגעפארשט גאסן, איבער אוועקגעלאזט זיך ער האט
 סוחרים, באקאנטע ביי יזיטן י אפגעשט^ט שוי״פענסטערס, אין פרייזן

 פ^רנאטירט געחשבונט, יענעם, און דעם אדיף זיך נאמעפרעגט
ביבעלע. $ אין אלץ

 וועגן טראכטן שעה, צוויי שעה, א אפגיין ער פלעגט אזוי
 פינסטער אים ווערט איינמאל מיט און — פלענער גרויסע זיינע
 ראזאליבס מאדאם מיט לצכט גאס גאנצע די און אויגן, די פאר

דיר"... אויף געהאט רחמנות צופיל ,כ׳האב נאר"... "אלטער קולעכל:
 ביי- און אריין. בעט אין זיך וו^רפט און צהיים ער קומט

קאבאי־עט. יענעם אץ מאנמארטער, אויפן ער גייט כט8נ
 ארויס, גלייכגילטיקייט דער פון אים רייסט ווילן זיין אבער

וויזיעס... גינאנטישע אים ורייזם
 מאריס• איז סקאנדאל, דעם זינם וואכן, לאנגע נאך זרען

 מער קיינער זיך האט אריין, געשעפט אין צוריקגעקומען מרנארד
 גיץ. געלאזט אומעטום אים מ׳האט אימגעקוקס. אים אויף נישט
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 — שטאפן אנגעקומענע הוופט׳לאגער אין נאכקאנטראלירן געלאזט
 מען :באלעבאס פון קינד קאפריזנע ראם געיוען וואלט ער גלייך
פארט... נאר אנשרייען, דערויף וויל

 אלע• האט ער אויפגעקאכט. אים האט גלייכגילטיקייט די
פארוואלטער. דעם צומאל געשוינט נישט זידלען, גענומען מען

 לויפס רואם מיינע!... פארדינערם, גרויסע פארכעס!... -
 מאריס־ הע״הע.,. ? אריין ס-נדיקאט אין אנקלאגן מיך נישט עץ

סינדיקאטן! אלע ענקערע אויף--------— ק בע־נארד
 דערשטיקם האבן טייל הערן. גישט געמאכט זיך מ׳האט

געלעכטערלעך. זיך אין
 איז טיר די ביורא. זיין אין אריין געוואלט האט ער

 אין נעטון זעץ א אים האט בלוט דאס פארשלאסן. געווען אבער
אריין. קאפ

טסי—ענק—גער —
 הענט. פארביילטע אויפגעתויבענע מיט ארויסגעלאפן ער איז

 אין זיך אפגעשטעלט גערויכערט, :ס-אוים, ג גאס-איין, געלאפן
 וואסז—געשען מוז געשען, ראיף ■לס עפ אז געפילט, און קאפעען

אזוינס?... וואס
י דא כ׳זע וועמען טיען, טיען, —

 פו", ,זש׳מאן פייוועלע פייוועלע, נעשטאנען איז אים פאר
 די אין קאנט שארפן א מיט אנצוג העל־גרא א אין אויסגעחתנט

 ראם ,5קא ברייטן אויפן "בעכער" נייעם שווארצן א מיט הויזן,
 צו אים אין געיוען איז גארנישט ארומגעשוירן. בעררל בלאנדע

 קנייטשע♦ צופרידענע די סיידן קאמעראד, אלטן רעם דערקענען
פנים. ברייט זיין אויף יוועט1ארומגעוו שטענדיק האבן וואס לעך,

? געווונען האסט פייוועלע, מיר, גלייב —
 לאטעריע- בעווינענער א *פארסקע־ בעסערם! עפעס -

 האלט: מיך, פארשטייסטע יעך, און מענטש. אוים מאכט צעטל
 מאריסל, איי, מענטש! איין פאר לענדער צוואנציק כפרה א

אקשל. איבערן געקלאפט פריילעך אים ער האט — מאריסל
 אוים- באגענעניש אומגעריכטע די האט מאריס•בערנארדן

 אלע" ער האט פייוועלען כעס. דעם אים פון פאריאגט נעהייטערט,
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 "איינרייסער", קיין געווען נישט איז פייוועלע געהאט, גערן מאל
 אריינגע" יעדן טאן פריילעכן דין מיט אדן געחנפעט נישט קיינעם

 דך ואט מאריס*בערנארד אז געווען. נויטיק ס׳איז רען זאגט,
 צו דווקא געקומען ער אין באראטן, עפעס איבער געדארפט

 אים איז זיין, צעשיידט יארן אזויפיל נאך אצינד, פייוועלען.
 אץ געפעלט האט אים וואס דאס אייגנטלעך, אז געווארן, קלאר
 מענטשלעך פשוט אזא חבר, נאענטער אזא טאקע איז לעבן,
 באפרייען אים, פאר אראפרעדן געוואלט זיך האט ער הארץ.

ווארט... ליב א אויסהערן ווייטאג, זיין פון זיך
קאפע. א אין אנידערזעצן זיך קום פייויעלע, קום —
 ס׳לעצסע אפשר ס׳איז יעך• וועל צאלן צאלן, אבער —

צוזאמען. טרינקען מיר וואס גלעזל,
קאלט. געווארן מאריס*בערנארדן איז — אזוי... —

 פארסא באשטעלט פאטעלן שטרויענע צוויי אין זיך באזעצט
פרייד; זיין דערציילט פייוועלע האט מיטאג(, פאר געווען )ס׳איז

 שוואגער דער שיף-געזעלשאפט. רער פון אצינדעט כ׳גיי—
 קאלאניע... א אין דארט ר׳איז אריבער. אונדז נעמט ארגענטינע פון
 בין רעוומאטיזם מיט - אויהצוקוקן דא האבעך וואס יא, בי,

 כ׳זאל אז און יארן, שיינע ף או באזארגט נאט, צו ג׳לויב יעך,
 — דיינם ווי אזעלכעס, אפילו געשעפטל, א עפענען זאגן, לאמען

 קא-, א איז אנדערש עפעס ווינטעלע... קרום איין וואס? איז ני,
 גארטן... אייגענעם פון מייערל א לופט, פדישע ערד... לאניע:

!עסט5 נא זיצט דו עיקר, דער און
אזוי... זוי...8—

 פארצווייפלטע א אומעטיק, געויארן איז בערנארדן מאיים.
 עפעס ארומגעכאפט. אים האט טעג קומענדיקע א די פאר שרעק

 וועג דעם פארשפארט און ייגט“אריינגע קעל זיין אין זיך האט
 פייכטקייט, א מיט גל$נצן אנגעהויבן האבן אויגן די לופט פאר
קראמפן... אין ווי קורטשען, גענומען דך האט פנים דאס

 כ׳וואלט ווען איי, מיינען... מענטשן איעך... האב וואס -
 אויך איז זיידע מיין ערד... געזונט! דיין עלטער, דיין געהאם
פאכטער... א געווען
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 וועגעלעך שלעפן זאלן קינדער׳ מייגע נישט כ׳וויל יא, ני, —
 געלאכט פייוועלע האט —דערפאר? עפעס מיר קומט ןגלטוואי־ג,

 אבער וורע"? אמזל-זאך,״פא איז קאמערץ — מויל פיל א מיט
וויסן... נישט דאס וויל ברויטעניו
? עם הייסט פארסטו, איז —
 אייך ביי מאכן זין ס׳זאל אויסקוקן גיין כ׳ל וואדען, -

קריג? א
 צו פייוועלען, צו האס א דערפילט האט מאריס״בערנארד

לעבן. ניי זיין צר פריילעכקייט, זיין צו האס א ;יוגנט זיין
 מויל-מלאכה קענסטו, זיך בארימען כ׳ווייס, כ׳ווייס, -

 קיין נישט קיינעם פאר האב איעך ך, אי נאר אלע! איר קענט
י נישט אויך — גליקן דיינע פאר און פייוועלע? הערכט, מורא,

 אן הענט שארלאס פון ארויסגעריסן ער האט שטוב, אין
- פיצלעך אויף צעפליקט זי און ספארט־צייטונג אילוסטרירטע

מיסטן! >•ר אין געפוילט האב איך ווי פויל, ביכער די ביי —
 קריגעריי. ארויסרופן געוואלט ער האט בוהות אלע מיט

 דערשטיקט. נישט שיער אים האט וואס כעס, ג$נצן זיין אויסגיסן
 נאז. זיין פאר טיר די פארקלאפט האש ראז^לין מאדאם נאר
 זיך איינשליסנדיק קיניער, די געטון אויך האבן אייגענע דאם
צימערן. זייערע אין

 ע•1 געטשיריקעט, קאנאריקלעך די האבן שטייגל אין
 א אויסטרינקען געוואלט ארן צווייגל צו צווייגל פון שפ־ונגען

 סלאיקל זייער אין געבאדן זיך האט וואס ,זר שטראלעכל
 מאריס״בערנארדס אין רחקייט מעלאדישער זייער ביי וואסער.

 האט אליין זיך צו ות רחם א געווארן. קילער אויפגערעגטקייט
מען? גייט וור מען? טוט וואס ארומגעכאפט: אים

 דאס געטוליעט קענאריקל, א ארויסגענומען האט ער
 דערמיט געגלעט ליפן, קאלטע זיינע צו נפשל האניג־גאלדענע

 הענטעלעך שמעקעדיקע לואיזעטם דערפילט און — באקן זיינע
אמאל... פון

 אויפגע• ס׳&ענסטער, געעפנט ער האט דערפאר אפשר
ש^ייגל? דאס מאכט
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 דעסלויטערן פון געווארן פאדחידושס זענען פייגעלעך די
 זיי זון. קלארער גרויסער אזא פון דראט־פארצוימונג, אן בלוי

 צעוואקסענעם גרינעם דעם פון הארץ־קלאפן דאש דערחערט האבן
 האבן מיטאמאל און גאס... דער אריף אונטן, דארט וואם ברים,

 ארומנעקרייזט דלאניעס, מענטשנם דעם פון געהויבן5ארי זיך זי•
 פליגעלעך איינגעקורטשעטע זייערע פעבסטער, פארן מאל פאי א

 באזונדער פעדערל יעדעס ייינט, מיט געווארן דורכגעואפט זעגען
 מיט אנגעטרונקען זיך און מיילעכל באהאלטן א געעפנם האט
באגערן... הייסע מיט פלי,

 וואס און געלאכט. מאריס״בערנארד האט זיך א־ן טיף
 איז שיכורער — שטייגל ליידיקן אויפן געקוקט ר׳האט לענגער

נקמה־לוסט. פרן ־וארן גע ער
 אין געהאלטן צושטאנד דער אים האט טאג גאנצן דעם

 מפיסה• פינסטערע א געווע, זענען גאסן די הויז, דאס קלעם. א
 חושים די טו־ט-פארמשפטער. צום דער איז ער ער, און—^אמער
 האט גליד יעדער קערפער, מיטן געווען נישט מער זענען

 דורך זיך *אויפצוהויבן שטרעבונג באזונרערע א אויסגעפיבערט
 צעברעקלטע אלע פון איז געהירן די אין און אנדערע... פייניקן

 האט ער ממשותדיק, שווער, — איינער געווארן געדאנקעלעך
! מאריס-בערנארד וויל אזוי גערעוועט:
 פארגנבעט מאריס-בערנארד זיך האט הינטער*טיר א דורך

 גע- דאס ווען און הויפט״לאגער. דעם אין אריין, קעלער אין
 געציטערט, הענט זיינע האבן — געווארן געשלאסן איז שעפט
 גע• נאר געוואקלט, זיך פיס זיינע האבן ;געפאלגט אבער

געשוויגן. און צוגעקוקט אויגן זיינע האבן פאלגט;
 זיך האין סחורות שטויסן די פון ארט אויפן ווען ערשט
 ; פייער קנוילן — טישן די אויף פאל־צעם, די אויף געוואלגערט

 צו שארן גע:ומען זיך האבן רויך גריוועס שווארצע ווען ערשט
 ארויסגעיאגט אויפגעוואכט, בערנארד מאריס האט איס-דעמאלט

 פלאמען די אין אריינגעשפרונגען א־ן געוואלר א זיך פון
 די צווישן געכאפט בראנד-ווונדן, קיין געפילט נישט אריין,

 דער- געוואלט זיי און פייער שטיקער הענט מעכטיק׳געווארעגע
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 מים געפלאצט האבן שענק די ©רן שויבן די דערווערגן... דישען,
 אונטער געקנאקט האבן פאכן דעמנענע געזונטע די געבראזג, א

 ;ומסוסים געקראכן ווינקעלעךזענען אלע פון ציין... פלאמען די
 פינגער... אנגעגליטע צעשפרייטע מיט הענט העליש־רויטע ארויף

 רויך, שפינען שווארצע ארומגעקראכן זענען ווענט די אויף
 די איינע איינגעשלינגען אנדערע, די אויף איינע געקראכן

 געשפילס זיך מענטש, פון געלאכט האט פייער דאס אנדערע...
 א בערדל, ־דאס געטון ביס א ניאנטל, זיין פון פאלעס די □יט

 זיך האט וואנט שווארצע א אויגן־אפלען... די געטון סמאל
 שרעק, פאר געפאלן איז ער אים, פאר אתעקגעשטעלט פלוצלונג

 די מים סאפנדיק און אומגעפאלן, ווידער און זיך אריפגעהויבן
ארויסגאנג. צום געקראכן הענט

 נישט שוין ער האט טיר אייזן־באשלאגענער מיט דער
עפענען. געקאנט

 פארגאסן, אלץ ביסלעכווייז האט לאווע פייערריקע די
 וועלכן אויף טרעפל, דריטן לעצטן, צום געשטייגט מעכטיק האט

 דערשטיקט צונויפגעקנוילטער, א געלעגן איז מארים־בערנארד
רויך. דעם פון

■■■ס■33 ■

48



פכיט א



 גע" אימער האט השלום, עליו פאטצר, מיין וויסן, זי —
 —״מעטיע״ איינע ערלערנען אלעם פאר בראך דע י א דאס זאגט,

 —געשימפט, און געטריבן דאך ווערן מיר דען פאך, א ס׳הייסט
 איבערגע" שיגעלע, מ׳סיע שניידערל, איינגעצויגענע דאס האט

גאנג. צעיאכמערטן אין ין - מא די שריגן
 —קיך״ווינקעלע אין געפארעט זיך האט יועלכע ווייב, דאם

 אויסגע־ האט מיטאג, צוגרייטן מאשין-ביים דער פון מעטער א
 און קינד א ביי ווי קליין געווען איז וואס פנימל, איר דרייט

 בעט, אייזערנעם ברייטן צום באבען, א ביי ווי פארזארגט
 דאקטאר פליט דער קוזין, דייטשער איר געזעטן ס׳איז ווו

וואלדע. קורט
 איינמאל שוין זעמיר אפגעזיפצט-אינץ זי יא...-האט -

 —בינען די און באקלעפט! זייטן אלע פון האניק, מיט באקלעפט
 ווארהייט, פאלנע די איז ראם אינץ... צו זיך טשעפען בינען די

קיזין? אמת,
 העמדער, באנייט און איינגעהויקערט זיצט דאקטאר דער

 שימל א ווי ליגט טאג־ליכט גראע דאס קנעפלעך. מיט גאטקעס
 פון קלאפע־יי אייזערנע דאס וועש. דער אויף ווענט, די אויף
דרויסן. פון טומל היציקן דעט אויף פרעסט ניי״מאשץ דער

פון אפשר און פארעקשנט, שווייגט וואלדע קורט דאקטאר
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 קיילעכלעך צוויי—מער נישט גלאנצן אויגן זיינע פארצווייפלונג.
 פניס באיואקסן זיין פחד... א זיי אין זיך ס׳קורטשעט — סאזשע

 באלאגערס ווערט מאל, צו מאל פון ציטער א קאנרוולסיוו גיס
 איינזאמקייט, די שרייט קנייטש יעדן פון און קנייטשן, מיט

 א מיט פנים דאס זיך פארציט ווידער און — געבעט א שרייט
גליווער. געלן

 וויגנ- דעם בלויז דאקטאר דער באנעמט טומל גאנצן פון
 אז און, קאמין. אויפן שטייט וואם וועק־זייגער, פון גאנג דיקן

 אויף, הויב א וואלדע ד״ר זיך גיט פינסטער, ווערן שעהן די
 זיך טראגט ער קליאמקע-און די אן כאפט האנט, א אויס ציט

 ארים, דעם נישט הערט ער געסלעך. בעלווילער די איפער אוועק
הארבסט-רעגנדל. גריזשענדיקע דאס נישט פילט

 אין טישעלע רועקלדיק א ביי שוין ער זיצט אט
לאזאר-. "קאפע

 קדופניק, טעלער היימישן א אנידער אים פאר שטעלט מען
 צר איין זיך הערט ער אפעטיט, אן געלאסן, עסט ער און

שמועס: אינערלעכן אן עפעס
קיזמיר... פרן פונדערהיים, ביססו יאר צוואנציק און פינף —
 דיי אנטלויפן? דיין מיט אויפגעטון האסטו ואס און —
 אייגעגע דיינע צו—פארטריבן, דיך האבן שט^רקע די פרעמדע,

צוריקגיין... נישט שוין קאנסטו
 ■יוידער שרץ אים טראגט עמיצער אויף, אים הויבט עמיצער

 גריזשענדיקע דאם געטלעך. בעלווילער בארגיקע די איבער
 שענקלאכס באלויכטענער א ערגעץ פון נאך. אים יאגט רעגנדל

 זיכער אויף האט זי הייס... כט ל זי פרויען-שטימע, א ארוים
 —ברוסט מוטערלעך־אויפגעגאנגענע צ ארן ווייסע... ארעמס, ווייכע

 ? אירמא איצט, זי טוט וואט און אירמא?... זיין ווי ווער? ווי
 יאר צוועלף ייד, דעם אים, מיט אפגעלעבט אריערין, ריינע א

 ד^ך האבן מיר דייטשן, "מיר, עמיגרירן: געוואלט נישט אין
 און — !זאגן געקאנט נישט זי האט אזוי ניין, !״ היים ארנדזער

 פארוואס אבער געהאט?... ליב נישט קיינמאל אי□ זי האט אפשר
 האט ער ווייל — אירמצץ מיט דווקא געהאט חתונה ער האס

52



 אינגאנצן שטויב, יידישן דעם אפטרייסלען זיך פון געוואלט
 אין קאפ אויפגעהויבענעם אן מיט אריינגיין און אפטרייסלען,

 דערצויגן וועט גייסט וועלכן אין און ?.״ וויסנשאפט־וועלט דער
מוטער?... דער ביי דארט קיבר, זייער ווערן

האטעלעכל. דאס
 זיך ער הויבט אט שליסל, קאלטן דעם שוין ער האלט אט

 לאום ער צימערל. זיין טיר, די—טרעפ קרומע שמאלע, איבער
 ער סיגארצט, א געפינט האנט די געלעגער, אויפן אראפ זיך

פארויכערט.
 שטילקייס, פארהאן איז דא פינסטער. ס׳איז גוט. איז דא

 פארגיסט און כוואליעם רוישלאזע ווי שטייגט וואט שטילקייט, א
--------גלידער די מוח, דעם

 דאס שלאף, דעם נישט דערלאזט רעגנדל דאס אבער
 שוואך, שוואך, ערשט צו קלאפט שויבן... די אין ^לאפט רעגנדל

 איין... וויילע א זיך הערט ער ענטפער... אן אפגעווארט ס׳וואלט ווי
 מיטאמאל און הילכיקער. שטארקער, קלאפן עם נעמט באלד און

 מיט איז פענסטער דאס קראטן, — אויגן דאקטארס דעם דערזען
סיגנאל?... דער קומט רואנט זייט וועלכער פון—קלעפ די און קראטןי

 פויזע... דריי,—איינס-צוויי אייבם... ציילן: ליפן זיינע
צוויי...—אייבם

געוו^רן? שטיל פלוצלינג איז פארוואם
 שווערע. די מ׳הערט, וו^ס טריט, די זענען וואס און

טריטו אפגעשפאלטענע
וועמען! צו מ׳גייט?! - שליסלען קלימפערן ערגעץ

אייזן.. פון אייזן... פון געקלימפער און טריט-באפעלערישע
 ביסל לעצטע דאס אוים טרוקן !געהירן די פארטויב גאט,

 רעשם די שוין וועלן געדאנקען די הארץ, דאס בעבקשאפט!...
פארפייניקן!...

 נישס זיך* דערווייטערן זיך... דערווייטערן טריט די אהו
געקומען! זיי זענען אי□ באך

 קורט ד״ר צום האבן מען קאן וואס אזוי, טאקע און
 גייסטיק׳קראנקע, פאר קליניק ברעסלויער אין געארבעט וואלדעו
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 וועגן ווערק עטלעכע אנגעשריבן אדלערן, פון תלמיד א גערוען
 מען קען געטריבן? פאליטיק דאס הייסט—קינדער. ביי גאונות

מלוכה-פאראט? אלם: באצייכענען דאס
 זיי !זיך דערנענטערן זיי !טריט די ווייטער... ן שוי

— טיר! זיין צו קומען
 צווישן זיך פארשטעקט אויף, שפרינגט וואלדע קורט ר ד"

וואנט. די און בעט
י !ארויס !הענקער ארויס, —
 — איבערגעשראקן... אייך כ׳האב אנטשולדיקט, אך, —

בריוו. א אים פאר האט זי האטעל״דינסט. די זיך פארענטפערט
 אייזן... פון געקלימפער דע□ טרים, די אלץ נאך הערט ער

 דעם ארוס דוישט האסטיק, שווער, אטעמט ער אייזן... פון
שטערן. פון שוו*יס

 האט דאס —אויגן זיינע פון אפ זיך טוט פינסטערניש די
קנעפל. עלעקטרישן ביים געטון דרוק א דינסט די

 — קאליע." איז לעמפל דאס אז געמיינט, כ׳האב —
נאכט. גוטע א לאקאטאר מ׳סיע דעם ווינטשט און זי שמייכלט

 דאקטאר דער דערפילט זיך, פארמאכט טיר די ווען און
 מאמע. מיט לייב, ווארעם מי□ ס׳שמעקט קול, איר פון ריח דעם
 ברירו דער ווארעמקייט... א אויך זיך טראגט בריוו פון און
 ד, אז געפילט, האט ער יא, !אירמא׳ן פון ד. דייטשלא פון איז

 געקאנט נישט האט זי אנדערע, קיין געווארן נישט איז אירמא,
 איבער זי שטייט הויך צו זי. איז גייסטרייך צו אנדערשי ווערן

 וועלן איבערמארגן אדער מארגן, און טאג-טעאריעס. אלע די
באגעגענען... ווידער אלע זיך

וואלדע". פריינט ליבער "מיין
כתב! אירמא׳ס נישט סטיל, איר נישט ניין,

אים... ארום זיך פארוויקלט ווינט פראסטיקער א
 פון פינגער ווי שויבן, די אין קלאפט רעגנדל דאס

היימלאזן... א
וואלדעי פריינט ליבער "מיין
 נישט שוין כ׳קען אבער באפרייט. מיך זיי האבן ענדלעך
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 יאגטמירנאך. קאנצענטראציע״לאגער פון שאטן דער פריי: זיין
 3גע מיינע נאכט. קיין נישט און מאג קיץ מער נישט כ׳האב

 אפגעטעמפט" די איך דערפיל אפטמאל מיין; נישט זענען דאנקען
 עס... פארגיסט סם ביטערער דער ווי הארץ, מיין פון קייט
 מענטש- דאס :ברענגען צו ליפן די פאר דאס מורא כ׳האב אוי,

פרעמד... ווערן, פרעמד אן מיר הויבט לעכע
 גע־ זענען אדער צעלאפן, זיך זענען אייגענע מיינע
 מען האט מאנוסקריפטן מיינע אלע פארשווונדן. היימניספול
 טיף דער אין געארבעט, יאר צוואנציק פארברענט, פארכאפט,
 כיסטעם... נייעם א מיט וועלט די איבעראשן געוואלט געגראבן,

אי־ויסצושרייבן. אלץ דאס מיר איז שווער שווער, מיר ס׳איז
 איך הער ביינאכט צעשכרוגגען. מיר ווערט קאפ דער

 עפעס אויף לאנג צו איך קוק טאמער בייטאג, געשרייען; פסדר
 אדער האק, א אדער שטריק, א דערפון ווערט — געגנשטאנד א
קאפ... א אן מענטש א

 באטייט רעם זיכער אויף דאך ווייסט דו קורט, הערסט,
 געווארן, געוואר אצינד איך בין איינס יא, וויזיעס! אזעלכע פרן

 אלע מיר אז יאר: זעכציקסטן מיין פון שוועל ביים אציגד
 געווען איז לעבן גאנץ אונדזער טעות, א אין געלעבט האבן

טעות! טראגישער א
פאראט! א און

 ווי — אפגעצוימט זיך האבן מיר וואס דערמיט, טעות א
 לאבאראטאריעס, אונדזערע אין—אפגעצוימט דראט שטעכיקן מיט
 דארטן מענטש, דעם געזוכט מיר האבן דארט קאבינעטן. די אין

 דעם אמתן, ם ד. אבער שכל. זיין פארמירן געוואלט מיר האבן
 אונטערן איבערגעלאזט מיר האבן—פאלק מענטשן-דאס לעבעדיק
אויסווורפן. און פארטיי״דעמאגאגן פון אויפזיכט

 מיר אליין. זיך קעגן—באגאנגען מיר זענען פאראט דעם
 וועגן פראזן הילצערנע די פרן איינוויגן געלאזט זיך האבן

 אפגעשטאנענעם, אן אלס ווי יודנטומס". דעס .אונטערגאנג
 "אסט-יודע' דעם באטראכט מיר האבן עלעמענט ווילדן פמעט

 נעבעכדיקער■ צוליב אונדזעריקער, אן האט איינמאל נישט און
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 סיס טאראראם! אנשיםעסיטישן דעה אין סיטגעהאלפן קאריעדע,
 טראיא, פון באלאגערונג די געלערנט מיר האבן קינדער אונדוערע

 האבן זיי יהודה. פון צעשטער־נג דער וועגן גישט אבער
 גע" הלויס פון געוווסט נישם און ארטור-לעגענדעט דד שטודירט

 דערזען געוואלט נישט דיכטער אונדזערע האבן פארוואס זאנגען.
ן פאוסט-געשטאלט יידישע די

 געפרעגט: זיך איך האב פרי/ דער אויף זייענדיק שוין
 - קאנצענטראציע-לאגער אין געליטן מער א־ך האב וואט אלם
ייד? אלם צי מענטש, אלם

 האט אונדז מיס וראם • געיוארן אין אוגדן פון רואם קורט,
געשען!..." געקענט אלץ

 געציטערט. אינגאנצן שוין האט וואלדע קורט דאקטאר
 גערונען ס׳איז אים. אונטער געוואקלט זיך האט שטיבל דאס

 אין ווענט... די פרן למפל, ל עלעקטרישן פון פיגסטערניש א
ברירו... שטיקער ארויסגעלייענט אנדערש ווער האט ווינקעלע יעדן

זיך. פון אראפגעווארפן אים האט געלעגער דאם
 פון טומל מיטן זיך אייסגעמישט לויפן, גענרמצן האט ער

 גרעסערער יערער ביי געבליבן שטיין בולווארן, די פון גאסן,
 האס לשון מענטשלעך אויפגערעגט, אים האט ליכט ם ד: קאפע.

 סעףברעגעס. סארטונקלטע די צו אראפ ער אין גערייצט. אים
 ביימער,געלאכט: נאקעסע די אויף געהוידעט זיך האט ווינט דער

 א פאר רואם אין !... היים ארנדזער האבן מיר דייטשן, .מיר,
.״ ז. קיבד דיין קריגן דארט ורעט דערציונג

 פיג• די שארפערן געוו^רן איז רעגנדל גריזשנדיקע דאס
 פרן ארוימגעשווומען איז קול א געגראבן... זיך האט סטערניש

 דאס זיך אפגערעדט האט רואם תגות״ניגון א קול, א ערגעץ״ווו,
 א אין פארוואנדלט קול דאס ווערט באלד און הארץ... ביטערע
 צו קום קינד, איינציק מיין זוןן מיין יללת: א אין געשריי,

לויפסטו?! ווו — מיד
 יא" דאס ווינט, דעם איין מיטאמאל שלינגט נאכט די און

— _ — _ — — — — ביימער נאקעטע די מערלעכעקול,
אימהדיק... און הויך ארוים וויינען נאטר-דאש פון גלאקן די
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מתנת א—אסתרן

 אויגן, די אין בליק אלטן אן האט נייניעריקער, אל-א9
 אויסגעצויגענע און ליפן שפיציק״אנגעברוגזטע בישט״קינדישע,

בעקלעך. בלאסע
געלעגנהייט: יעדער ביי זא:ט מאמע די
דו!... ווי יינג, גרויסער אזא —

 צעטראגט זי וואס געבעקס, מיט האנדלט מאמע פאלס
 פאר- און אינדערפרי עמיגראנטףווארשטאטיעך יידישע איבער

 שפייז-געוועלבל א אין אריין זיך זי כאפט מיטאג־צייט נאכטלעך.
 צווישן אריין זיך שארט קל פארשעמט איר און בעלוויל אויפן

קעז-קיכל?" שטיקעלע א ?... בייגעלע פרישינק ,״א :קנים-געטומל
 ער טרעפט אויף, נישט זיך כא-ט פאל פרי ווי דעריבער,

מאמען. די נישט שוין
 אנגעהויבן האט ז איידער צוריק, טעג סך א סך; א מיט

 אויפ" געפלעגט אים זי אט זאכך, "גוטע די מיט ען האנד
 דערלאנגט אים האט זי ווען און אויגן, די אין קוש א מיט וועקן
 א ארומגעשווומען שטענדיק אויבן פון איז קאווע, גלאז דאס

 מער נישט גייט טאטע דער אנדערש: גאר איז היינט "פעלץ"...
 קאווע די לויפט-אויס פרימארגן יעדן כמעט און ארבלט, דער צו

 טאטע דער אז פארלוירן... גייט "פעלץ" גאנצער דער ז,8ג אויפן
 אבער ווונדער? א דען איז רוימען, אינמיטן שטענדיק האלם
 מינוט פאר אלע י נישט ער פארגעסט דאס—פאלן רצויאגן אונם

זון: צום און זייגער, צום בליק א ער ווארפט
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!איך זאג פארשפעטיקן, וועסט —
 שול־טעקע די שוין האלט קליינער דער לן וו און

:ארעם .אונטערן
גאסן! די אין ארוס נישט זיך וואלגער —

 קוקן צו 3לי האט ער טאשן. דעם ליב פאל האט דאך
 אדעוץ•, גראבע די מיט הענט באהארטע שווערע זיינע אויף

 טאטנס דעם ג־לזיכטל גלאטיק זיין מיט בארירן צו ליב האט ער
 ליפלעך בלאסע די בשעת׳סעשה פארקנייטשן אין פנים הארט
שמייכעלע: לצך ווייטי א אויף

שטצכט". עם איי... —
קינד: א זיינם ווי טאטן, דעם ער באטראכט פארגעיגן מי
וויי? דיר טיט אורד פאפא, זאג, —

קעפל. זונם דעם איין הילן ארעמס טאטנם רעם
ז... קראנק כ׳בין אז ט, געזא דאם דיר האט וועי־ —
פאפא? דער נישט ארפעם פארוואסזשע —
 טאקע אין בין גע^רבעט, נישט כ׳האב אז אמאל< —

היינט... נאר גצווען, גלזונט נישט
 קריכט שטויב, מיט אנגעזאפט ווי איז קול כאטנס דעם

באקלאנט. זיך ס׳וואלט ווי שווער,
 א און רייד, די יארשטיין צו שווער זייער איז פאלן

אזוי... אים שטיקט עפעס טאטן, אויפן ארום אים נעמט סרויער
גרויסערן א זיין שוין איך וועל ווען פאפא, —

 פנים הארטן טאטנס צום ער טוליעט געזיכטל גלאט זיין
ערגסם. ער שווייגט לאע, ער שווייגט טאטע, דער ווי אזוי און

 לעקציעם, די מיט אפ זיך פארטיקט פאל ווען רנאכט, פ
 נישם זיך ער שטעלט גאס אין מאמען. דער אקעגן ער לויפט

 שוי- רייך־באלויכטן א צומאל חברים, זיינע פו, קיינעם מיט אפ
זינען. אין גישט דעמאלט אים ליגט ש״ילצייג מיט פענסטער
 קאפע, ישער יי א פאר געוויינלעך ווי שטייט מאמע די

 פוג• שוין קיישל. אין געבעקסן איבערגעבליבענע עטלעכע מים
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 פאר• יעדן סחורה איד שטופט זי ווי פאל, זעט דערדוייטנס
 לאמץ, לריפן, זיי צייט, קיין נישט האט קיינעד נאר בייגייער.

 אין פאטאגראפיעס אויף קוקן אנדערן, טיטן איינעד שסועסן
 בעננדיק מאבעס זיין צוהערן אוים זיך דאכט פאלן— צייטונגען.

 דורס• גלייכגילטיקע אלע די צי עס3 א אים ס׳באפאלט קול...
מיטןגעבעקם. קיישל דאס שוק ער האלט שפרונג איין מיט גייער..*

מיד! ביסט מאמא, אהיים, קום —
 איו ער מידקייט" איר פארשווינדט קינד ון5 אנבליק ביים

 פון קאנטן הארטע די פצר!יטערונג; איר פון אויסלייזער דער
 איין אים היל" זי מאמע־פרייד... פון פארווייכט ווערן פנים איר
שאלן. אין ווי ארעמם, אירע אין

 עם, האסט קיישל. פון אויס עפעס דיר קלויב ני... —
פיינטן... נישם זין, ד$כם

 וואם הייזלעך, נייע די וועגן פאל טראכט אצינד, אבער
 —פראנק א באדייט קיבל א פרילינג. אויפן צוגעזאגט אים מ׳האט

זאגט: ער און שאד! א דאך איז פראנק א און
! מא אהיים, שוין קום —
 —געבעקס איבערגעבליבענעם אויפן זי ווייזט—? דאס און —

געלט. העלפט פאר פארקויפן דארפן עם ׳עלעך מארגן
 דיר רו און מאמע, ס׳עסן, צוגרייטן רערווייל גיי טא —

פיס." די אפ
 אוועק זיך שטעלט קאפע, צו קאפע פון גייט פאל און

 די צווישן זיך פארשטעקט פילער, בילארד־ דאמינא״און די פאר
 קויפן יידן אויס, געמען בעקלעך בלאסע סענטשףרערלעך-זיינע

קיי. א צוליב איידער רחמנות, אוים מער
 דאס טראגט האיט איין אהיים. פיסלעך זיינע יאגן גיך

 די ווו קעשענקע, דער אין ליגט ואנס איין קיישל, ליידיקע
 און צו... פויקט צו, פויקט דארץ זיין ארום... קוועלץ מטבעות

 וועג? א ס ט אב "מ פארויס: איילן לאמטערן אנגעצונדע-ע די
!״ וועג א מאכטס

 געדיכטער דער אין אנטשלאפן. אמשפעכסטן ווערט פ^ל
 כארנאטערטער מאמעס דער זיך גראבט שטיבל פון פינסטערניש
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 אן אן טאשע דער דך באוועגט געלעגער זיין אויף אטעם...
 —פלאן א אויפגעוויקלט ער האט טיש, ביים פרןער, אויפהער:

 א־יים• פרובירן ער וועט מאשין, וצטע איבערג* אן אפקויפן
 מים אומצוגיין זיך אוישלערנען און נר, גענייעכץ. עפעס געמען

זארג! לעצטע זיין זיין שוין זאל דאס—מאשין? דער
 דאך קאן פא־נומען: עפעש פיט אויך איז געדאנק פאלס

 דא ס׳איז ווו אריין, לא:ד א:דצר א• אין פארן פא:א דער
גלייך... מענטשן אלע פאר ארבעט

 — ״פיפי״ :פאלן פאר צונאמען א האבן שול׳חברים די
 קיינמאל כמעט ווייל אזוי, אים רופן זיי מיירעלע. קליינטשיק

 ווען דאנערשטיק־טאג, דעם און זיי, מיט גישש זיך ער שפילט
 קינא אין געוויינלעך גייען קינדער און שול, פון פריי מ׳איז
נישט. אויך אים מען טרעפט—אריין

 באיוייזט ע־ ווען אים, מען באנעגנט — !פיפי באנזשור, —
שול-הויף. אויפן זיך

 וויי... אים ס׳טוט צונאמען. דעם מיט זיך שעמט פאל
אויגן: חברימש די אין זיך ער סט גרו

 "עקאל" דעם לאזן“פא כ׳וועל און מאנאשן פאר א נאך -
 וועל וואך אלע ! פאבריק א אין ארבעטן גיין כ׳וועל >שולע/

געלט... אתיימברענגען איך
 שוין אים מען פרעגט — טוט? וואס פאפא, דיין און —

ערנסט. זייער
ארבעטלאז. איו ער —
פארוואס? —
אויסלענדער... אן ר׳איו ווייל ווייל... —
 די פון ווער שפריננט — מזל! איינמאל שוין ער האט —

י אריין קריג אין גיין באדא־פן נישט דאך ער וועט—ארוים קינדער
? פאל הע, נישט, אויך — דו —

 ערנסטע, — אויגן ענגער. ווערט פאלן אי־ום קרייז דער
אים. אויף אן זיך הענגען מיט, פילן באדויערן, וואם
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 צופיל פון געשריי א אויף פלאצט — מיר!... אבער —
 "באש" דעם שלאגן ניין איינער ווי אלע וועלן מיר — פרייר

דייטשן(. אויף זידל״ווארט )א
אוויאטערן אן זיין איכ׳ל —
גאזן!... אזעלכע מאכן ותל איך און -
פאטערלאנדז דיין פארטיידיקן גיין נישט וועסט דו פאל, —
 ער העלדן. אלע די צווישן פאל שטייט צעמישטער א

 אין ארבעטן גיין ,כ׳וועל אייבם: מיט בארימען בלויז זיך קען
ממבריק!" א

:ער פרעגט אהיים, קומט ער ווען און
פאטערלאנד? מיין איז וועלכעס פאפא, —
 פאטער. דעם צעטומלט פראגע דער פון פלוצימדיקייט די

 באך זיך האט דרייסיקיעריקער ארן עטלעכע דער ער מאדנע,
 זיינע ווו לאבד, אינעם דעם. וועגן פארטראכט נישט קיינמאל

 איז אליין ער ווו און געווארן געבוירן זענען עלטער־עלטערן
 אנגעיאגט פרעמדן, א פאר געהאלטן אים מען האט געוואקסן,

 איז פאגראמען... מיט געטריבן אים געזעצן, כלערליי אים אויף
 ער "היים". ווינקעלע א אויפצוזוכן גרענעצן, איבער געלאפן ער

 קיין גאר צי ארגענטינע, אמעריקע, קיין לויפן אזוי פתקט קאן
אויטטראליע...

 צו ער קומט ער.5ענט קיין נישט פאל קריגט טאטן פון
מאמען. דער

 מיטאג רעם צו גרייט זי קיכל, אין פארטון איז מאמע די
מארגן. אויף

 אריינצוקלערן, וואט אין איך, זע נישט, שוין האסט —
 וועלט?... די אויסשיסן און ביקס א נעמען אפשר שוין ווי׳סט

אוים. קער און בערשט די ליבערשט נעם יינגי גרויסער
 זיינע ארן אים צורישן מחוצה די פאל דערפילט שולע אין
 זיך, שפילן ביים טיילמאל, טריט. ארן שריט אויף חברימלעך

יידיש. אין ווארט א ער פארלירט
 — דאס איז וואט — געלעכטער א ווערט — וואט -
?... כינעזיש
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 אום׳ זיי: ווי אנדערש אויך זיך ער שפילט שפילן און
 דאס פארהויכט, אלט,—ס׳קול באוועגונגען, די אין געלומפערט
 די פרן אפצושטיץ נישט פדי געמאכט, ווי איז !עלעכטער

ער. לאכט אנדערע,
 אנצו־ סך א סיט אר5 אים מען לייגס — ?... בלייבסט —

שרלע. פון ארויסגייענדיק קונדסערייען, אויף הערענישן
 זיך "רואלגער אנגעזאגט: דאך האט טאטע דער אבער

 דארף שיך אז ווייסט, פאל און גאסן!" די אין אררט נישם
שוינען. מען

 קאר- די :ארבעט אים אויף דאך ווארט אינדערהיים און
 אונטערהייצן און !גראב צו שיילט טאטע דער—אפשיילן מאפל
 אויף קין שטיקלעו האבן מוז טאטע דער ווארום קעכל, דאט

 ברעקלעך צוויי מיט איינהייצן קען פאל פייער. מאכן צי
ז ס׳פלאקערט און—האלץ״קריל

 דע□ רעגנט! עס נאר ווינטער. דעם פיינם האט פאל
 פרן זייטן. די אין אים שטעכט עם ארן וויי פיס די טרען טאסן

 הוסט זי דורכגענעצטע. א מאמע די אהיים קומט האנדל איר
 שכנה. יידישע די באנקעס איר שטעלט רואך ביי וואך און סך, א

 אנגע- דאט זי צעלייגט מאמע, די אהיים, קומט זי ווי גלייך
 מ׳זאל וור אריץ. בעט אין פארקריכט און בענקל א אויף סרעכץ

 — נישט עט גייט ואבדל אין זי. רוייטיקט אגרירן, נישט איר
 צו מען געק זייטן, אלע פון געיאוועט זיך האבן קאנקורענטן

 איידער און אויס, קאפיען כוחות די היטלער-לאנד... פון לויפן
לעבן... פינסטער אזא

 א אי□ ס׳איז טאטן... דעם ווערגן קרעכצן שטילע אירע
פרוי... זיין לאסט צו געפאלן איז מאן, דער ער, רואם מרפה,

 שטילקייט, די געפינען. ארט קיין נישט זיך קאן פאל
 אים זיך ס׳ווילט אים... כאטערט שטילקייט אנגעצויגענע די

 מאמען, דער פאר טאמן, פארן וויינען ארויסוויינען, שטארק
אומבאהאלפנקייט... אייגענער זיין פאר וויינען
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זיך... שעמם ער אבער
ז" ייבב "גרויסער ווי: נישטאנדערש, רופטדאךאים מאמע די

 טאב דעס אץ זונטיק. דעם ליב אזוי פאל האט דערפאר
,גרויגער". א זיכער אויף שוץ ער איז

 דעם בלויז ארבעט, וואך רער פןן בעט אין רוט מאמע די
.9ארא זיך זי ט3כא צוגריימן סיטאג

 שכן, דעם בעט און מאג דעם אריס נוצט טאטע :ער אריך
פלייצעס. די איינרייבן גוט אים זאל ער

 שטיב, דער איבער ארוס פאל זיך דרייט אליין איינער
 ער ווען און טיי, אויף קאכט אייוועלע, אין כ׳פייער אפ היט
 געדענקס ׳טרעפ די אויף קראן צרם וראכער ביטל א אנצאפן בייט

שאליקל. וואלענע דאס אנצומאן ער
 און — פארמעגן גאנץ איר — זינדעלע פון מאמע די קוועלם

 קישן מאמעשיס דער ארעמס. ווארעמע אירע אין איין אים הילט
 אירע אונטער זיך גיט און אויגן די פארמאכט פאל—זים, זענען

 זילבערן א אויף אנטקעגן אים שווימם וועלם א צערטלערייען:
 לע3 פץ פייערלעך מיליאנעףמיליאכן מיט באהאנגען שיפעלע,
 זייגע אויף האניק טראפנס זענען קישן מאמעס דער קאלירן...

 אירע אין ער ווערט קליין אזוי ליפלעך... שפיציק״אנג״ברוגזטע
ניי-געבוירענער... א ווי לעבן, רעאלן פון אריסגעהרילט אין ןרעמס

 —!.״ מעשהלע קיין נישט קיינמאל מיר דערציילכט מא, —
ער. מאנס

 מומער-פרייר פון זאט קינפעטארן א ווי ליגט, זי — זי און
מענטש... נייעם פארן ווונמש ביט פול און

דערצייל... מא... -
 קרקס וואכער מיט אבגעשוואלן הימל א : אריף וואכם זי
 ליג• דער אין פאראסאל... א קריפן באדארפט וואלט זי אריץ...

 ווי רעכטער... דער אין ווי מער איר שמעכם פלייצע זיים קער
 א יינג, קליינער דער און מאן!... דער אויס, שוין זעט עי־

!9קא נ׳א-ר צר איז קלאג
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דערהערט: האט זי
!..מעשהלע קיין נישט קיינמאל מיר דערציילסט מא, —
 איז מארגן דזשים.. א כאפן לאמיך קינד, טייער אוי, —

מאנטיק. ווידער שוין
 שטילקייט. גראע א אויסגעשפייייט ליגט שטוב דער איבער

 אטעמען פארמאטערטע דאס טאטן, פון אטעמען אנגעווייטיקטע דאס
 איב" זיצן ערגעץ בלייבן צונויף, זיך טרעפן מאמען דצר פון

וועלט... דער צו טענות האבן און דערלופטן
 הויזן, לאנגע די אין שיך, טאטנס אין אריין קריכט פאי
 הערלול, נאקעט דאר, זיין א*ום בינדע טאטנם דעם פארווא־פט

 בארשט דער פון שטעקן אויפן קאפצלוש טאטנס דעם אן טוט
: אים פאר זיך פארגייגט און

 איך )ארבעטלאזער(, "שאמער" א כ׳בין י מ׳סיע באנזשרר —
 א מיר פאר נישט איר האט צי קינד... א מיט פרוי א האב

זען... וועט איר פאכמאן, גיטער א זייער כ׳בין פאסטן?
סטרוזש: פון קול שווערע דאס נאך פאל מאכט דא
 אן — בארשט״שטעקן דער פרעגט—איר? זענט ווער —

ארבעט! קיין אייך פאר נישט איך האב איז — אויסלענדער?
:ק בעטנד פאל,

 שטארבן. דאך איך קען נישט א׳ עשן! דאך מוז איך אבער —
:שטרענג בארשט״שטעקן, דער

!אריין לאנד דיין אין דיר גיי —
 נישס אויך דאך איך האב לאנד מיין אין אבער —

ארבעט. קיין
געשריי: א מיט בארשט-שטעקן, דער

ן פאליציאנט א איך רוף נישט א׳ — אוועק גייסט —
אן. זיך כעסן אייגלעך זיינע הענטלעך, די פארביילט פאל

 שוך א אים ער שליידערט — י נא אויערן, מיט הונט דו, —
טאשע: דער זיך וועקט בעט אין
דארט? איז וועי־ —
עם... בין איך פאפא, גארנישט, —
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 איינציק׳נאענסע די צוגיין געוויינלעך קומען מיטאג נאכן
ווייבל. זיין מיט טוביה מ׳סיע לאנדסלייט:

 ליב האט טוביה מ׳סיע און טוביהן מ׳סיע ליב האט פאל
 אויף אראפ אים לאזט הופיט, ביזן אויף אים הויבט ער פאלן:
אונטער: זינגט ארן אקסלען זייגע

— פארקויפן צו שעפסעלע א שעפסעלע, א
 זייער און פיר אלע אויף קריכט בילט, ער מיאוטשעט, ער

 באלעמלעך, ווי שטוב, דער איבער שפרינגט געלעכטער ביידנם
 וועלכע ריוועלע, ביז הייטערקייט. א מיט אן אלעמען שטעקט

 קנייטשן ליפן קראנקהאפט״פארשנירטע אירע—נישט קיינמאל לאכט
אן: זיך שמייכעלע-רופט קוים קוים• א אויס

ן געמאכט נאייש זיך גענוג האבן שוין ׳עסט טוביהלע, —
 ברייט זיין טשופרינע, שטיפעריש-אנגעבלאזענע מאנס דעם

 מאכט !(קינר פרעמדן )צום טאטע־פרייד מ־ט קוועלט וואס פנים,
עקיה־ווונד... איר בלוטיקן

 זיינע אין אריין צוריק טוביה מ׳סיע גייט דעמאלט
יארן. אומעטיקע פערציק

 טיי, גלעזער עטלעכע צו אויס טרינקען לאנדסלייט די
 באקאנטע, וועגן "היים/ דער פון נייעסן מיט אויס זיך מ׳טוישט

 אייב" זיך האבן וואס קרובים, וועגן ; פארן צו קומען ווילן וואס
גאסן... די אין גאלד דא מ׳שארט אז גערעדט,

 גראמאפאן, דעם שענקל פון אראפ נעמט טאטע דער
 מענטשן די אין אן צינדט וואס לידל, יידיש אלט אן אן שטעלט

 ווינעלע זייצר ווו ערדן, היימישע ווייטע די נאך בענקשאפט .א
געשטאנען... איז

 געסלעך בעלווילער די ליגן פענסטער זייט יענער פון
 שטוב אין און הארעוואניע. וואכעדיקער דער נאך אנטשטומט

 די וואס איין, זיך הארכט און זונטיק״רו די אויסגעשפרייט ליגט
 אויף געווען זענען זיי ווען צייטן, די כון דערציילן: מענער

זיי זיך ס׳האט ווייל פעטש, אריינכאפן געפלעגט און לער דער
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 פרויען, די שטרוי... איין אין פליגן צוויי איינצושפאנען פארגלוסט
 אלע מיט .מאמעס" געווען יאר צוועלף ביי שוין זענען ווידער

 קינדערלעך, פיר׳פינף מייכטערס דעם געניאנטשעט : פיטשעווקעס
פאדלאגעס. געוואשן און עסן סאגאנעם געקאכט

 און שטיבל פון ארויס זונטיק דער זיך שארס ביסלעכווייז
 מים ווי מעבטשן, די צו דעקט דיק-שווערע, וואב א נאכט, די
שטארץ. ערדענער אן

 — טוביה מ׳סיע אויף מיטאמאל זיך הויבט — י טיען —
ז .מוליארקע" דער צו לויפן מייטער שוין דאך ס׳דארף

 מאמע די קאלט. און פוסט ווערט אוועקגיין זייער נאך
 לעבן אינדערפינסטער זיצן בלייבט טאטע דער איין. שלאפט

 א קויל. פיצלעך לעצסע די נאך ס׳טליען וועלכן אין אייוועלע,
שויס. זיין אויף זיך ורארעמט אפשיין רויטלצכער שוואכער,

 וויינם ערגעץ״ווו שויבן די אין ט3קלא רעגנדל דינטשיק א
 לאקא• א פון רוף לאנגער א מיר. פארמאכטער א ביי קאץ א

אויער. פאלס צו ביז פינסטערניש, די דורך לעכערט מאטיוו
 דאס זוכן פארט באן די — באן? א איצט פארט וווהין

 שייבע קעבען מאמעס די ווו ארבעמן, טאטעס אלע ווו לאנד,
דערציילן. מעשהלעך

 אייוועלע צום געלעגער, פון אראפ קריכט קינד דאס
צו. עם לויפט

פאדקילן... זיך וועסט פאפא, —
אומעטיק... אזוי שיועד, אזוי שווייגט טאטע דער

 זיך טוליעט פאל קעלט. א ארוס לויפט שטוב דער איבער
 די פינגערלעך בעט״ווארעמע זיינע מיט אים גלעט פאטער, צום

 טאטנס דעם אז אים, זיך דאכט מיטאמאל און באקן, הארמע
אויף. ציטערט ער טרערן, ?ויגן

לאפן! קום טיויעריק! זיין זאלסט נישט כ׳וויל —
 עטלעכע׳און־דרייסיקיעריקער דער זיך לאזט ווארט איין אן

 אים העלפט פאל נייניעריקן. דעם פון האנט דער פאר פירן
 קאלדרע/ דער מיט איין גוט אים ד;קט און שיך די אויסטאן
זייט. זיין ביי אליין זיך ער פארשטעקט דערגאך
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? מאשין א געלט סך א ס׳קאסט פא,3פ —
גרויסער? א זיין שוין איך וועל זרען פאפא, —

 טוליען גענומען זיך האבן זון דער און טאטע דער
אנדערן. צום אייבער

 ווי רעגנדל, דינע דאס געקלאפט האט שויבן די אין
היימלאזן... א פון פיגגער

11

אויפגעזונט. האבן פרילינג־טעג ערשטע די
 שמעקעדיקע פרישע, אפן. כסדר שטייט פצנסטער האלב א

 מיט טשעפען און שטוב דער איבער ארום שפרינגען ווינטעלעך
 נאסע די מיט טשעפען לעקעלצך, בלאנדע צעשויבערטע פאלס

 צעהאנגען שטריקל א אויף האט מאמע די וואס וועש, שטיקלעך
ווינקל. צו ווינקל פון

 אייוועלע דאם אראפגעשאקלט זיך פון האט שגוב די
 ן6אוי ווינטער־מלבושים די רער, שווארצער לאנגער, דער מים

 וואס נצחון, ון5 שיינט פאדלאגע די טיר. דער איבער הענגער
 און פאדעשווע־צייכנם די פארטרייבן ביים אפגעהאלטן האט זי

האלץ־לייב. קלאר איר מיט זיך קנדלט
 דעם אפ שפיגלען וועלכע שויבן, אויסגעפוצטע די אין

 נע. פאנטאסטישע ארומשווומען פאל זעט הימל, יום־טוב-בלאען
 זינגען און אריין ווייטן ווייטע אין אים דופן וואס שטאלטן,

מעשהלעך״געזאננען... אויס
 נאפטאלינע. מיט און זייף>ריחות מיט פול איז שטוב אין און

 וואלית- אפגעקראכענער גרויסער, דער אין פארפאקט מאמע די
 פון ווינטער-שפורן. לעצטע די—,היים" דעו־ פון באגלייטערן די
 זופערדיקע טאטנס דעם אראפ שוין העלט שטול־פלייצע א

 ארבעלעך קורצינקע מיט העמדעלע ווייס א האט אט הויזן^
 אזוי ,שוין — פלייצעלע שמאלטשיקער פאלס מיט צעקושט זיך

 קינדס דעם גלעטן ענטפער אלם און י" זיך געזען נישט לאגג
 שטאפל." שמעקעריקע נאפטאלינע מיט ווייכע, דאס פיגנערלעך
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 און קלייד בלא אלט אן ארויפגעצויגן זיך אויף האט מאמע די
 שווערע לאנגע, צוויי אויסגעפלאכטן גרעק שווארצן איר פון

 אהער, טראט א מאכט שאנק־שפיגל, אין זיך זי באטראכט צעפ.
 די און פנים, איר פון קאנטן הארטע די אויף אהין•,—טראם א

 שטילע די אויסגעשפרייט זיך האט אויגן אירע פון פיין-טיפענישן
כלה־יארן... אירע פון כרייד

 פאר א ווינטעלעך ליבע די אראם גנבענען פארנאכט
 טיש, אויפן אנידער זיי לייגן און הימל פון זון שטיאלעכלעך

פעד־בלימעלעך. רויטינקע בוקעטל א ווי
 דעכער די איבער הויך פענסטער. דורכן ארויס קוקט פאל

 רייכסטע די א־ן אויסגעסטראיעט מעשה־געשטאלטן אויף טויכן
 קאליר, רעגן-בויגן פון פיש ריזיקע אויף רייטן זיי :הימל-קליידער

 פורפורנע זייערע אויף טראגן וואס לייבן, שווימען זיי פאר און
 מים און לאקן בלאגדע מיט קינדערלעך ראזע נאקעטע,—ריקנס

מויל... אין טרופייטערדעך
 ער מוזיק. הימלישער דער פון בארוישט ווערט פאל

 זיך עפנט טיר די — הייזעלעך, נייע די אן מער נישט געדענקט
 זענען טרעפ שטאק פינף פינסטערע די אויף, אים פאר אליין
 מויל פול א מיט אנטקעגן אים לויפט גאט די שפרייז. איין

 צוויי פארלייגט איגדערלופטן, הריב א זיך גיט פאל געלעכטער.
 ער טראגט פייף שטורמישן א מיט און צונג דער אויף פינגער

אוועק. זיך

 יעק זון די זיך האט דעכער און קוימענס די צווישן
גאסן. די אין פארמעג גאלדן איר אויסגעשיט אין צעבראכן טאג

 זיי געפריירט, דערמיט נישט זיך האבן מענטשן די אבער
 א געשוויצט, האבן געסלעך בעלווילער די געשאלטן. עט האבן

 בעטגעוואנד ארויסגעלייגט פון אויפגעגאנגען איו דימפיקייט
 פליי, קעגן קאמפס־מיטלען אנגענומענע די פון און לופטערן צום

 • סמאלע״שווייס א מיט געגלאנצט האט ברוק דער וואנצן. קעגן
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 קראנקע פון ווי פענסטער, לעכצנדיק-אויפגעריסענע די פון
זויערקייט. א געשפארט האט מיילער,

 שול-פעריען די אפעטיט, ס׳ביסל פארלוירן האט פאל
 באגלייטן געגאנגען איז ער אנגעהויבן. געהאט שוין זיך האבן

באן. דער צו קאלעגע א
 ׳עסס זומער-פייגעלע, לעבעדיק א ברענגען דיר כ׳ל —

פאל! זען,
גלי-ווערמל? א געזען שוין האסט דו —
 פיבססער, גוט ס׳איז אז ביינאכט, !מאל טויזנט אפשר —

דארף? אויפן נאכנישט פארסט דו און הערסט...—דאס לייכט
 פאלן ארום געוויקקט זיך האט וואקזאל פון רעש דער

 קוקנדיק געקלאפט אזוי האט הארץ זיין געלעכטער. שטיקער ווי
 וואגאנען, אין אייבגעשטיגן זענען וואס קינדער, מחנות די אויף

 און הושטאווקעס מיט ראווערן, מיט רייפן, מיט באהאנגען
 פאר־ זיך ער האט דא שטעקלעך. פיש־פאנג גלאנציקע לאנגע,
 שאטקע, רויטער א אין פוט־באל א צו פיסל א מיט גנבעט
 האט וואס ראווער־גלעקל, א געטון קוועטש א ער האט דארט

טענע־לעך. לויטערע סך א מיט געגעבן לאך א
 אפרייזנדע די איבערגעשריגן זיך האבן — !האפ״האפ —

בערג. די צו
איבערצושרייען. זיי געססארעט זיך פאל האט—!האפ־דאפ —
 אוועק• זיך קאלעגע, זיין צו קופע דער אין אריין איז ער
 פארז^מלטן צום סתפ-קולות געווארכן פענסטערל, ביים געשטעלט

 .אדיעי" אינדערלופטן: געפאכעט בערעטל זיין מיט עולם.
געזונט!" .זייטס

 זיין דורכגעשטאכן פייף דינער לאוגער, א האט מיטאמאל
 געהערט, מער גארנישט געזען, גארנישט מער האט ער הארץ.

פילן. צו או-פגעהערט אליין זיך האט ער
 וואנט, טויטער גראער, א ביי ווינקעלע, א אין ערגעץ

געוויינט. לאנג און שטיין געבליבן ער איז
 ביים בעלוויל. צום צוריקגיין גענומען ער האט פאמעלעך

 קעשענעס די אין צונויפגעזאמלט ער האט מארטין סט. קאנאל



 איינציקווייז זיי און ברוק דער אויף איויף שטיינדלעך, אריץ
 זיינע ש אז כעם, א א מים אריץ וואסצר אין שליירערן נענמען
 קעשענעס די דערנאך, לאשט.6צע זיך האבן בעקלעך בלאסע

שפייען. גענומען ער האם אויסגעליידיקט,
 דעם אן צוג, דעם אן נקמה־נעמען געוואלט האט ער
 שפילקע לאנגע א ווי געזעסן, אלץ נאך איז וואס פייף, שטעכיקן

 קאפ, ©ון ס׳בערעטל אראפגעכאפט ער האם הארץ. זיין אין
 ערד שטיקלעך פארהארטעוועטע מים זאשד, מים אנגעפילט עם
קאנא/ אין דערטרונקען עם און

 דאס צי זען, צו כדי געבליבן, נאך ער איז וויילע א
 א איש איז מיטאשאל און א״ויף. אשאל נ־ש.ז שיוימט בערעטל

 זיך, מים טון אזוי זאל ער געווען, וואלט וואם באפאלן: שרעק
ן איבגאנצן זיך טיט

 פאלן פא״נאכט. דער ארויפגעשווושען איז וואסצר אויפן
 ער אז העבט, אויסגעשטרעקטע זעם ער אז געדא:ט, זיך האס

 לויפן, גענומען ער האט בערעטל זיין פון רדף הילפס דעם הערט
אהיים. ביז אזוי געלאפן, אטעם איין אין

ניי-מאשין. די געשטאנען שוין איז שטוב אין

 היצן די אן פארגעסן: אלעס אין געמאכם האט מאשין די
 פון מאמען דער פארבליבן איז וואס הוסט, אן דרריסן, ין :

 אלע און אריין שטוב אין ארייננעקומען איז אנטיק אן ווינטער.
 מען האט פרומקייט א מיט געצאצקצט. אים מיט זיך האבן

 אריינגע• מ׳האט ארויפהויבן; אראפלאזן, ,"פיסל* דאס געפרוווט
 איז טוביה מ׳סיע געווינטל. יעדעס א געפארשט ,קאפ/ אין קוקם

טון. בליק א געקומען עקסטרע
כלי! פעסטע א ס׳פארט!.. —

פאלן: פארזאגט האט טאטע דער און
ניטע! —

 אוועק ר׳איז אדער ארקוקם,5 זיך האם ער ווען נאר
 פארגנבענען פאל זיך פלעגם זאכן, אויפגענייטע די אפטראגן
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 דעם אפווישן פארזיכטיק זייער פינגערל, א פיט מאשין דער צו
 ס׳וואלט ווי אייזן, גלאנציקע קאלטע דאם צ^רטלען און שטויב
העבט. מאמעס די פנים, מאמעס די געווען

 דירה, א אין וווינען די קענען וועלן, וועט מאשין די אז
 א ק'אן צום לויפן נישט מ׳דא־ף ווו און וואסער דא ס׳איז רוו

 וועלן, נאר וועט מאשין די או .טרעפ. קרומע פינסטערע, שטאק
 באפן און דארף אויפן ארויספארן יאר היינטיגס נאך ער קען

 ער צייט—טייך אמתדיקן אן אין באדן זיך און זומער״פייגעלעך,
וואסערי לויפנריק אזא אין געבאדן נישט נאף זיך ער האט לעבט

 שלאף, מיטן זיך מאטערנדיק כט,1יולי־נ הייסע די אין
מאשין. דער פון געזונט פארן טון תפ־לה ער פלעגט

 א ארומגעכאפט פאלן האט מוטער דער מיט צוזאמען
 און רעשיק געשטעפט האש מאשין די ווען פרייד, ציטערנדיקע

 מאמע די איז האנדל, איר פון אהיימקומענריק פריער, שנעל.
 מידק־יט די זיך האט איצטער געלעגע", אויפן אוועקגעפאלן באלר

 אויפבע• מיט מאן איבערן געשטאגען איו זי :אפגעטון איר פון
 זי האט שטיקל, א געיוארן פארטיק ס׳איז אז און אויגן, שיינטע

האנט. דער אויף אויסצוענדיקן געכאפט עם
 האט טאשע דער ארויסגעגעבן, ווינציק נאך האט מאשין די

 געקוקט, נישט דעריבער אומצוגיין. איר מיט געלערנט נאך זיך
 זיינע געבונדן האש שלאף דער ביז אריינארבעטן פלעגט ער וואט

 די פאר באצאלן צו געווען עך“מעג נישט פארט איז—גלידער
דירה׳געלט. קווארטלען פארשפעטיקטע צוויי

 אליין הויזווירט דער האט פארנאכט א אין איינמאל און
טיר. די געעפנט

ארויסווארפן! כ׳ל —
ארויסווארפן... —

 אפגע׳ פינגער גראבן אויפגעהויבענעם, אן מיט ער האט
 דער איבער געשפרייזט האט קול זיין ווער-ער. שטיקער האקט
פיס. ברייטע שווערע, פאר א פון געטראגן ווי שטוב,

פרעמדע... זענט איר -
ן לאנד אין אונדז ביי אויפפירן אייך איר דארפט געסט ווי —
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 מאשין, דער צו געטון שאר א זיך האבן זון און מוטער
 ארוס אזוי גלייך אויגן, די פאיקוועטשט האבן זיי מאן. צום

קול. אומברחמנותדיקע דאס פארטויבט זיי וואלטן
 ריזיקע א ווי ווענט, די אויף געקראכן שוין איו נאכט די

 שטיקל יעדעס אן פיס לאנגע די מיט פאי־טשעפעט זיך שפין,
 איבער קערפער שווערן איר מיט הענגען געבליבן און מעבל

שטוב. דער
אויסגעציטערם. קול מאמעס די האט—?... מען טוט וואט —

 מיט שויס, ווארעמען איר אין איינגעטוליעם זיך האט פאל
 אויס. און פנים איר אויף געבלאנדזשעט ער האט ליפלעך זיינע

אויגן. אירע פון פלייץ הייסן דעם געקושט
 —ארויסגעוויינט הויך מיטאמאל ער האט — !..מאמעשי —

 אפשר ^רגענטינע... קיין דאווטשען, פעטער צום אנשרייבן לאמען
אריבערנעמען... אונדז ער וועט

63310 0^530
5502331
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710 טאטנס רטט



 הייסע די איינגעקורטשעט, זייט זיין ביי געלעגן איז רהקע 12
 שלאף אין אים צו געטוליעט זיף ברוסט, זיין אויף באקן

 דאס קערפער. מוטערלעך״אויפגעגאנגענעם יוארעמען, איר מיט
 שמעקענדיקן איר מיט געאטעמט האט צימערל גאנצע דאס בעם,

 א עפל, געווארענעם רייף א פון ווי זיסלעכער, א — פרויצףריח
 — געקושט געהאלדזט, גלידער, די געצערטלט האט וואט ריח,
גערייצט. און

 איז ער באהערשט. מאטלען האט כוח ניכטערער א אבער
 האט שלאף רוץקער שרהקעס און אויפגערעגט, געווען אצעד

 איבערגעגאנגען געפיל, פארדראסיק א ארויסגערופן אים אין
איר. אין פרוי דער צו גרעגשעצונג א אין ביסלעכווייז

 — געבונטעוועט זיך ער האט — בחור, א .ערשט׳א, —
 דער פון באזייטיקט אים מ׳האט וואס געארט, ווייניק אים וואלס

 וויל אנדערש ערגעץ אז אויסלענדער, אן איז ער ווייל פאבריק,
 ער — צוגעמען. נישט סיבה, אייגענער דער צוליב אים, מען

 וואלט ציין אייגענע זיעע אריין, וועלט דער אין אוועק וואלט
אפצונארן!" וואט מיס געפונען אלעמאל ער
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 צו נעפיל זיין און איינשלאפן, געקאנט גישט האט מאטל
פענטען. וואט שטריק, צו ווי—שדהקען,

 שויבן, די געטון לעק א האט גרוי ערשטער דער ווען
 גענומען און געלעגער פון ארויסגעגליטשט זיך מאטל האט

 פאר♦ האט ער אונטער״וועש. די אין צימער איבערן שפאנען
 אראפגעצויגן ער האט מיטאמאל האסטיק. געפיפקעט רויכערט,

 דעם אין שאנק״שפיגל. פארן שטיין געבליבן און ס׳העמד זיך פון
 אוים" קערפער-טייל אויבערשטער זיין האט פרימארגן־גרוי קארגן
 נאר קראפט... רויער א מיט פול פארמלאז, און ברייט געזען
 אלטער דער אנקלאפן וועט באלד נוצן? א דערפון האט ווער

 זיין צו זיך, צו אוועקנעמען וועלן אים ר׳וועט יאנטשע,
אלטווארג״האנדל...

 ער האט אריץ, לאנד אין אהערגעקומען איז מאטל ווען
 וויגל• זיין פון שטויבעלע יערעט אפטרייסלען זיך פון געוואלט

 האזארד^פאר־ צו פארמשפט יידן, דעם אים, האט וואט היים,
 זענען דעמאלט—פיזיש. ווי גייסטיק דערנידעריקט אים דינסטלעך,

 אוועקגע" זיך ער האט אפן. געווען אים פאר טירן אלע באך
 שווער-אינרוסטרי דער צו דווקא און פאבריקן, ריזיקע איבער לאזט
 וועלן גיכער אלץ ארבעט, די שווערער וואס :געצויגן אים האט
טראכטונגען... האנדל-וואנדל די אים §ון אויסרויכערן זיך

 ווי געפלעגט ער האט פאבריק, דער פון צוריק פארנאכט,
 זיין פון באמוסקולירונג די שפיגל פארן נאכפארשן לאנג־אוועק

 כוח, מיט אן זיך גיסט אויס, זיך ברייטערט אלץ ווי קערפער,
 ער אז אויסדאכטן, דעמאלט אים זיך ס׳פלעגט ענערגיע. מיט

באזונדער... מוסקול יעדן פון געזאנג א הערט

 אונדז האבן געטא־מלאכות ,די אגיטירט: ער האט חברים
 לעמעש* געמאכט אינז פון פיזיש״פארקריפלט, פארקליינבירגערט,

 דער"—מורד*גייםט, יידישער אמאליקער דער מער נישטא קעס.
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 האנס... א אויפצוהויבן אונדז צו שנעק ליאדע א דאך וואגט פאר
 מעטאלורגיע, צו אייך וואר&טזשע—פארפאלגט נישט איר ווערט דא-הי

!״ פויעריכ ווערט בוי-ארבעט,

 ירעד אויך באנוגנד, נישט דעימיט זיך ער האט אליין און
 און באגריפן. געפענטעטע פון באפרייען געדארפט זיך האט מות

 רער- צו ט6געתא טעכניק־ם, א אויף פארשריבן זיך האט מאטל
 קאנטטרוקציעם... מאנומענטאלע פרן געחלומט אינזשיניער, ביז גיין

 —רו־טעג די אין ביכער, איבער אויף־געווען ער איו נעכט גאנצע
 האס )זי שרהקע אפילו געזעלשאפט, אין פארברענגט זעלטן

 האבן צופעליק גאנץ און ער ווו האטעל, זעלבן אין געוואוינט
 :עקזיסטירן צו פגצהערט או אים פאר האט באפריינדעט( זיך די

אליין!" איצט מיך לאז דיך, "כ׳בעט

 — שווארץ-ארבעטער א פון געווארן גיך ער איז פאבריק אין
 אנפארטרויט אים מען האט דערנאך באלד און ססעציאליסט. א

— - אפטיילונג. גאנצער א איבער אנפירונג די

 שפיגל אין געשטאנען איצט איז קערפער מוסקולירטער זיין
פלאצן. צום ביז אנגעצויגן נערוו יעדעד ארויסרופעריש, מעכטיק,

 האט ארבעט, דער פרן גערוארן באזייטיקט אז מאטל זינט
 געב־אכן. נישט זיך שפאלץ, זיין פארלוירן נישט קערפער דער

 פרן געפענטעט דערפילט זיך געבראכן, יא זיך האט ער אבער
 מיט איז יארן $זריפיל פון אנשטרענגונג די פלאג. נייער א

 אויסלענדער! — עטראנזשע געווארן: צעשטויבט ווארט איין
 שוין ליגט ערגעץ־ווו צוגן... אים אויף שוין ווארטן ערגעץ׳ווו

גנבענען... צו גרענעץ נייע נאכט-א שווארצע א אויסגעשפרייט

 אריין שטוב אין אים צו אריינגעריסן זיך האט הויף פון
 אפגע^עדטן דעם דערקענט האט מאטל הענט. מיט פאטשן א

 זיך האט ער קרוב. ווייטער א י$נטשע, אלטן מיטן סיגנאל
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 האס שטימונג אפאמישע אן דערנידעריקט, ילט5דער מיטאמאל
 סראכסן, געוואלט גארנישט פון האט ער ארומגעכאפט, אים

זעלבסטפארגעסונג... אין אריינפאלן בעוואלם

אנגעקלאפט. מ׳האט
 ס׳העמד, הויזן, די ארויפגעכאפט אינסטינקטיוו האט מאטל

טיר. דער צו געגאנגען *ינסטינקטיוו
אריין. איז יאנטשע

 גייסס ? לאנג אזוי יינגערמאן א עם זיך קראצט וואט —
 אריס ער האט — איי-איי...—איי י... גילאטינע דער צו חלילה

 געריבט זיין צווישן פון קרעכצל. א ביט פארענדיקט געוואוינהייט
 שמייכעלע, קויב־קוים מיד א צרויסגעקראכן איז בערדל גרא
פנים. טרוקן פארגעלט זיין געמאכט ליככיקער רגע א אויף האט וואס

יאגטשע... מ׳סיע ערגער, נישט —

 איבעריקע אלדאס איז וועגן פרנסה פאר !געמאך לאז —
מטבע. פאלשע א

 שווארצן צעדרייטן א אין דאר, קליין, - אלטער דער
 —אראפגעקומען "הייב" דער פון איז ער וועלכן מיט קאפעלוש,

 באטאפם אלץ ווינקל, צו ווינקל פון קרעכצענדיק געקראכן איז
 געקומען וואלט ער ווי פינגער, ביינערדיקע פארגרויטע יינע מיט

מציאית. איינהאנדלען

 געהאט אויכעט כ׳האב געווען, יינג אבאל אויכעט כ׳בין —
 שריי גיי — ארויס קומט וואס נאר קאפ, אין געראנקען אנדערע

 א־יף טויב, ארט5 אבער דאך איז וועלט די • דעכער אלע אויף
איי-איי...—איי טויב... אויערן אלעביידע

 זיינע פון כאלאם. צעקנאדערן שווארצן יאנטשעס פון
 אויפגע" האבן בלאטעס און רעגן וואס קאמאשן, צעשווימענע
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 און איינגעפרעסטע שטויביגרויע זיינע פון פארב, די פרעסן
 זיך האט נטשע3י גאנצן דעם פון — אייגעלעך, סוחרישפלינקע

 אויס" האבן הענט די ס׳פנים, ריח. פארדומפענער א געטראגן
 זיי, אויף האר די און שימל א מיט באוואקסן ווי געזען,

שפינוועבעכץ... פון אנזצמלונג אן ווי—דל בער ס׳געדיכטע

 פון ס׳געפיל זיך פון אפיאגן געקענט נישט האט מאטל
 ער האט האט-געפיל אזא פונקט יאנטשען. אויף קוקנדיק ה^ס,

 האט ער ווען ט^טן, אייגענעם זיין צו איבערגעלעבט אמאל
 אויפן באשטרויטן א באפעדערטן, א ארומשמייען געזען אים

 קלעפיקע פ^רשווארצטע, לאנגע, זיינע מיט אויכטאפן און מארק
 איז דערפאר יאלעווקעלעך... און עופות קארטאפל, זעק הענט

 זעלבן דעם אויסמיידן געוואלט פונדערהיים, געלאפן דאך ער
גורל.

 אלטער דער אים האט — שפעט! דאך ס׳ווערט ני, —
אונטערגעיאגט.

 איז פענסטער הינטערן
 שטיקער לאסט-וואגן. א אויף

איבערן געווארן צעברעקלט און

 גייסטו ווי מאטעלע, —
געפרעגט.

 ארומגעפארן טאג דער שוין
 אריינגעפאלן זענען געפילדער

אויפגעקומען. שרהקעאיז צימער.

מומערלעך זי האט — פרי? אזוי

 טוך... ווארעמער א אין ווי איינגעהילט אים האט קול איר
 זאל זי קינד, הילפלאז א ווי צופאלן, איר צו געוואלט האט ער

 טיפע א אויסוועג. אן איר מיט צוזאמען זוכן עצהן, באשיצן, אים
 ען, פארשטא האט ער שרהקען, צו געבונדן איצט אים האט ליבע

 ווי געדאנק. זיין אין געווען איר צו ביינאכט ר׳איז שלעכט ווי
 יא.ר האלבע דאס איבערטראגן געקענט בכלל ער אלט וו אזוי
 איר אן דערשלאגנקייט מאראלישער פון ארבעטלאזיקייט, פון

ליבע?
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 — אמאל! שוין קים ני, זיין, געזינט מיר זאלסט נאר, זע —
טיר. דער צו געטון שלעפ א אלטער דער אים האט

 קעגן העלד א אויסגעזען יאנטשע האט גאס דער אויף
 מינטערע גיכע, אבער טריטעלעך קליינע געשטעלט מאטלען,

"געלערנט": קרוב, יונגן זיין אין אריינרעדן איין אין געהאלטן און

 שיפאן" אבי ד' אן "מארש געשריי א גיסט דו ווען -
 פע:סטער! אלע אין אפקלינגען עס זאל איך(, קויף )אלטווארג

לונגען... געזונטע הארץ, געזונם א יינג... עפעס דאך ביסט

 באלאגערס הויף שלעכט״ברוקירטן לאנגן, א אין אריין זענען זיי
 זיי איז הונט ברודיקער א גרויסן. אלע פון האנט-וועגעלעך מיט

געביל. א מיט אנטקעגנגעלאפן

 — מענטש? קיין מער נישט דערקענסט אנטיסעמיט! —
 זעסט, דעם-א, און — בייזער א מיט געענטפערט יאנטשע האט
 נייער א איז דער אריין, לעפעק אין גוט אים דיר נעם

קאמפרין! קליענט,

 פאר• זייטן, אלע פון מאטלען 1עק׳שמאב האט הונט יער
 געלעגער זיין צו צוריקגעלאפן און עק דעם אראפגעלאזט שעמט

רעמיז. דער פון שוועל דער אויף
 מיס אנגעווארפן קאמער טונקעלער גרויסער א—רעמיז די

 און רעדער אראפגעשרויפטע מיט וועגעלעך, קאליע׳געווארענע
 געטון זעץ א האט זשא־וער ון5 סמאלע, פון ריח א דישלעס.
אריין. פנים אין מאטלען

לאנדסמאן. א מיינעם געברענגט אויך כ׳האב —
? ״נוווא׳י א -
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 יאנטשע, האט — פאך. אין ס׳הייסט נייער... א יא, —
אויפגעקלערט. אייגענצר, מעשה

 שייטל, פלאטיףבלאנד א אין יידענע צעוואקסענע שווער א
 גע" האט שמינקע, און פורער סך א מיט באלייגט באקן די

 קרעפטיקער הויכער, זיין ארויף. מאטלען צו אויגן די מרוזשעט
 זי אויסגעלאסנקייט. אלמנקשצר איר אימפאנירט האט געשטעל

 אויסגע׳ דצם פארויסגעשטופט און אים אויף געקוקט לאנג האט
 צוויי ווי צעשארט, ליפן אירע זיך האבן ענדלעך בוזעם. בעמן

ציין. גאלדענע די אפגעדעקט און פארהענגלצך, רויטע
 אויף דך זי פארלאזן—עיקר דער און מיסיע, קימטם, — ~
 !...ארויפארבעטן גיך זיך וועט זענט, עץ ווי מאן, אזא מיר...

 קומען וועלכע אלע, די "קיקער"! א איינמאל שוין האב יעך א,
 מיט גערצרט זי האט — מינעלע... פארשעמט אזא מיט צוגיין

 באלויכטענער דער צו אוועקגעפצסלט זיך און קול שמאלציק א
טיר. גלעזערנער א מיט אפגעשיידט ווינקל א ביורא,

 דער הינער-פלעט... א אין ווי געשטאנען איז מאטל
 אלטער דצר געגאנגען, ער איז—נעגעבן צי א אים האט אלטער

 ער האט—דאקומענטן ווייון נאסען, זיין זאגן געהייסן אים האט
 מאטל און וועגעלע א צוגצפ״רט האט יאנטשע גע־ויזן. געזאגט,

 שרייען געהייסן אים האט יאנטשצ שטופן. גענומצן עס האט
 געשריגן: ער ענסטער-האט5 אלע אין אפקלינגען ס׳זאל הויך,
!שיפאן ד׳אבי מארשאן — ■“״”

 צעבראכנם, א—קול אייגן זיין דערהערט ער האט מיטאמאל
קול... טאטנס זיין ווי גמרא־ניגון, א מיט קלאגנדיקס א

 א געשטופט אויך זייט, דער ביי געגא:גען איז יאנטשע
:אנגעקיואלן און וועגעלע

ביען!... טרע ניט!... —
 אים זענען גאטן די באשלאגן. היץ א האט מאטלען

 אוועקגע• זיך האט בוימל יצדעם מויער, יערער ענג, געווארן
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 טראמביעריי ראם קראטע... אייזערנע אן ווי אים, פאר שסעלם
 ארומ- אים האבן דורכגייער פון שטימען די אויטאמאבילן, פון

 אים, און פראלעטאריער דעם פון געלאכט חוזק, מיט גערינגלס
אים... און ייד דעם אויסגעלאכט

 דער האט — געבליבן? שטיין פלוצטאלבן ביסטו וואט —
 מבולבלדיקן א מיט אים אנקוקנדיק געפרעגט יאנטשע אלטער

מאטלען. צו רחמנות טיפן א דערפילט האט ער און בליק
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 ער בלעכארזש. א געווען זלמן איז היים אלטער דער אין
 זון, די געהאט ליב און רינעס פאראכטן דעכער, פאראכטן האט
 פויער, א ווי געווען, ער איז געזונט רענן. דעם און ווינט רעם
 קייב" און צופוס געגאנגען אריין דערפלעך ווייטסטע די אין

 פלעגט זוףזעצן מיט מידקייט. יף א זיך געקלאגט נישט מאל
 —ע וועטשע נאך און העמד, קלאר א איבערטון אהיימקומען, ער

 די איבער א־בעט שעהן פארגרעבטע די פאר זיך אפנעמען
 בארגן דוארט, יידיש א הערן יידן א צו זיך אריינכאק :דעכער

 —וועלט דער אויף פארגעקומען איז וואט אלץ ווארום בלאט. א
 האט — ספרים הייליגע די אין תנאים די פון רייד די ווי פונקט

 איז ארבעט טאג דער נאר ווי פארשלונגען, פארכאפט, אים
איינגעפאקט. געווארן

 שניידער, א געווארן זלמן איז היים, נייער דער אין דא,
 אנגעכמורעט געשוויגן, און עקשנות מי. אימפעט, מיט געארבעט
 אויס־ טערונג פארב גאנצע די אנטוישונג, גאנצע זיין געשוויגן.

 באזעצן זיין פון צייטן ערשטע די אין מאשין־רעדל. צום געלאזט
 מוחל אלץ נאך ער האט מאנמארטער, בארגיקן אויפן דא, זיך

 געדרייטע פינסטערע, שטאק זעקס די וווינונגל, ענגע דאס :געווען
 טראפן א געזען ער האט נאדל־שטאך יעדן אין ווארום טרעפ,

 לייב מיטן נשמה די ווו לעבן, באקוועמער א אויף האפענונג
נארישן נאכן געיעג אייביקן אין נאכט ווי טאג נישט זיך געפיגען
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 טאקע דעם צוליב געהאפט-און ער האט ענדלעך, ברויט. שטיקל
 יארן עלטערע די אויף ער וועט—אריין פרעמד דער אין געלאפן

 זיך רועט נשמה זיין און ספרל א אין אריינצוקוקן האבן צייט
 .פוס• מיטן דריי יערער אבער טאג״זארגן... א־ע פון וואשן ריין

 גע" טויבע מיט שטיבלעך צוויי די אנגעפילט האט סרעטער"
 א געווען! אלץ איז טעות ביטערער א ליגנט! ס׳א שרייען:

!חלום יינגלערישער
 אימ- מיט געארבעט זלמן האט היים, נייער דער אין דא,

געשוויגן. אנגעכמורעט געשוויגן, און עקשנות מיט פעט,
 שעתן יאכוועטל. געזעסן איז אים צו פלייצע דער מיט

 ווייב. און מאן צווישן פיפט א אן פ$רבייגעשא־ט זיך האבן
 קינדער- אויפגענייטע די ארפן צוגעו זלמן האט פיס אירע צו

 די א־וסגעזוימט און באנייט ק:עפ מיט זיי האט זי הייזלעך,
 קיך־ווינקעלע, אין געגאנגען זי איז מאל צו מאל פון לעכלעך.

זיך. קאכט עסן דאס צי זען
 אפגעכראכענע געהאנגען זענען פענסטער פארמאכטן הינטערן

 געתאלטן האבן וואט קוימענדלעך, און ימענס ק מיט דעכלעך
 פאר• געשטאנען פענסטער דאס אין )דערפאר רויבערן איין אין

 צוגע• געווען איז שייבלעך פיר די צו טאג(. גאנצן א קלאפט
 פארקאפטשעטער הייטער א מיט הימל בלאער ברודיקער א קלעפט

 די דורך סיר־שפארעס, די דורך געמעל... קינדעריש א ווי זון,
 פון אטעם צן אריינגעהויכט זומער דער האט פענסטער־שפארעש

דאך״סמאלע. אנגעהיצטער פון לייבער, שווייסיקע
 מידן א מיט געזאגט יאכוועטל האט טאג האלבן ארום

פרעמדן: א צו ווי קול, צוריקגעהאלטענעם
י פארטיג איז ס׳מיטאג —

 דאס נייען צוגעענדיקט געענטפערט, גארנישט האט זלמן
 ס׳איז קרעכץ. א מיט אויפגעשטאנען און הייזל אנגעהויבענע

 פרעסדער א עפעס זלמן, אמאליקער דער געווען מער נישט
 מיט פלייצעלע, איינגעצויגן אן מיט אויפגעש:אנען, איז מענטש

 געגלעט, נישט קיינמאל עם וואלט זון די גלייך פנים, גרא א
צע- ליפן גראבע די הערעלעךן הארטע גראע, מיט באלאגערט

5 י.-׳'
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 א האט ער קניפן... שווערע צוויי ווי נאכהענגענדיקע, פלאצט,
 אויפן אראפגעלאזט דך און קעכל לעבן צ טי צום געטון שפאן

בענקל. אנגעטראפענעם ערשטן
 צוריקגע׳ מידן, איר מיט געזאגט ווידצר האט ווייב דאס
:פ-עמדן א צו ווי קול, האלטענעם

דרויסן. אין היץ א דאך ס׳איז א-ום, אביטל דיך וואש —
 פארביטציט ארט, פון געיירט נישט זיך האט זלמן באר
 ל5ל. איין זיך אין אריינגעווארפן פאיביטערט און געשיויגן,

אנדערן. נאכן עסן
 דערשטיקט נישט שיעור ער איז צייטן ערשטע די א־ן

 זיך האבן לונגען זיינע אבער זומער-טצג. אזע^כע אין געיוארן
 דער לעבן. אפגענא־טן צום אינגאגצן, ער ווי צוגע־ווינט, גיך

 טיפער א אין געיוארן פא־שטפט טאג יעדן מיט איז "אמאל"
שימל... בלאט נייעם א מיט איבערגעדעקט זיך א־יין, ווינקעלע

שלינגען, יאגנדיק זיין פא״טראגן נישט קען יאכוועטל
אויס זי געפינט ליפן, שווערע די מ־ט פאפן האטטיקע דאס

וואטער קריג א אנצאפן מצטער, א אפרייבן :א״בצטן אלעיליי
מאשין. דער צו אוועק ווידער פ&לם ער ביז—טרעפ די אויף

עסן. זי נעמט ערשט
 איבערן זיצן געבליבן דערנאך יאכיועטל אין כוחות אן

 קנייטשעלע יעדן אין געגראבן זיך האט יארן־מידק־יט די טעלער.
 גראער האר, קאפ פון שווארצקייט די געפרעסן באקן, אירע אויף
 טעג זי. ליגט גרוב א אין אויגן. אירע געמאכט טיפער און

 ארוים... גייען און שעה עטלעכע די אפ זיצן אדיין, קומען
 דאס זי וואשט ווידער אריין, בעט אין זיך זי לייגט ווירער
 דער איבער צעלאפן זיך זענען ק־נדער די .עסן. גאכן געפצם
 נאך זענען די ווען !...פ־סטקייט אוא איבערגעלאזט און וועלט
 חברים ווארט, א הערן געקענט מצן האט אינדערהיים, געווען
 וואט געזונגען, לידער וועלט־זאבן, פון געשמועסט קימען, פלעגן
 אין דצמאלט לעבנס-לוסט... מיט הארץ דאס אנגעפילט האבן
 אלעמען, “פא טיי גלעזער אנצוגיסן פרייד א געווען איר פאר

 ביטן דער^יי צושאקלען און רייד קלוגע זייערע אונטערצוהערן
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 ווערן! מקוים לידעלעך אייערע זאלן הלוואי הלוואי! קאפ:
 זי ווען ביףהשמשות׳מינוטן, שבתדיקע שטילע די אין דעמאלט,

 אין און טייטש-חומש, איר אין לייענען צו געזען נישט שוין האט
 אויס" מאמע-הארץ איר פלעגט — געווען נישט קיינער איז שטוב

 דער" זאל זי :שטילקייט הייליגער דער אין געבעט א זינגען
 דערלעבן זאל זי !...קינדערלעך אירע מאכן צו חתונה לעבן

אייניקלי... אן וויגן צו
 מאן, פון שווייגן שווערע דאס איר דערדריקט איצטער

 שמואליק, אפילו ניי-מאשין. דער פון קלאפעריי הייזעריקע דאס
 אויך ווערט שטוב, אין דא נאך וווינט וואט יונגסטער, דער

נענט. אויף טעג, אויף פארפאלן
 חתן־זייגער, פארגעלטער זלמנס הענגט מאשין דער איבער

 טאג. דעם אונטער שמייסט בייטש, א מיט ווי אים, טרייבט וואס
 באלאגפרטע דאס פנים, צעפלאצט זיין אוים מיטאמאל בייגט זלמן
הערעלעך. גראע הארטע, מיט

גלאצס! און זיצט זיצט... באלעמוטשעסטו? וואסזשע —
 און צוריקגעווארפן איב זי האט — י שוין מיך יאגט ער —

 האסט — אויגן אירע אין אויפגעפלאמט האט פייערל בייז א
 שוין איז אט ? קינדער אייגענע דיינע געהאט זינען אין אמאל
 הויזאנעס... צייט! טעג צוויי אהיימגעקומען נישט יקל“שמוא

הארץ... פול א קאפ, פולן א
 געוואלט רעדל, דאם יאגן האסטיקער גענומען האט זלמן

 זיינע געשטאכן. געבריט, אים האבן וואט רייר, אירע פארנייען
 איז קרעכץ א אין אויסגעקרומט זיך האבן ליפן אנגעכמורעטע

 מאשיףגערויש דאס דורכגעבויערט האט אראפגעפאלן, זיי פון
שטוב... דער איבער הענגען געבליבן און

 פאר• א מיט געשריגן גערעדט, לאנג נאך האט יאכוועטל
 גע- האט קאפ אין געקלעמט, האט הארץ אונטערן קול. טרערט

 געהערט, מער גארנישט געזען, מער גארנישט האט זי העמערט...
 זיך... ארום דערפילט זי האט ליידיקייט אוממענטשלעכע אזא
 אויסגעשריגן האט הילף, נאך געשריגן האט איר אין אלץ און
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 ון8 אויסגעהיילט ווארט, מענטשלעך טיף, א נאך פט בענקש די
וווהין?! מען, אנטלויפט וודהין גאט! ברויט״ווייען... אלע

 אריינגע- און טיר ד? פארהאקט אויפגעשפרונגען, איז זי
הארץ. פון גיטעלע,אראפ־עדןזיך מאדאם דער״פוילישער" צו לאפן

 בייזקייט איר ן וו ארבעטן, צוריקגעזעצט זיך האט יאכוועטל
 ז* מאן. צום מיטלייד בלוין אין געווען פארוואנדלט שוין איז

 ברעב נאסן א מיט שטערן פארשווייסטן זיין ארומגעווישט האט
 מים וואסער קאלט גלאז א אים אונטערגעטראגן האנטוך, פון

 האט—פלאמיק-צערויטלטע, א—זון די ווען פארנאכט, און ציטרין;
 נישט און קוימענם און דעכער די צווישן נארפלאנטערט זיך

 פונאנדער- ברייט יאכיועטל האט ארויס, דארטן פון געקאנט
 ווי זען צו הנאה פארשאפט איר ס׳האט פענסטער. דאס געעפנט

 זלמנס אויף אויסגעלייגט זיך האבן שטראלן בינטעלעך רויטע
 סאמע שטאף ד;־.ר אויף זיך אויסגעצויגן רוקן, געבויגענעם

 בארירט צערטלעך זי האט פינגער די מיט נאדל... די אונטער
אקסל. אן זיינם

!קום זלמנשי... שוין, גענוג —
 אויגף זיינע בליק. טעמפן א מיט אנגעקוקט איר האט ער

 געדאכט שלאף. מיט האלב־פארנייס געווען שוין זענען הייטלעך
 טון פאל א קאפ דער וועט רגעלע, איין נאך אט״אט, :זיך האם

 פארטאג ביז אטעם איין אין אפשלאפן און מאשין-טיש אויפן
 אויפגע- ליפן שווערע זיינע זיך האבן אומגעריכט נאר אזוי...
 פא"* ווי צעקרישלט, זיך ארויסגעפאלן, זענען רייד און קניפט

:ווונדן-שטיקלעך דארטע
 געקערט ט׳פריער באן די גהנום... א — פא-יזש -

 ס׳שטעכם יאכוועט, ס׳פענצטער, פארמאך ווערן!... צו פארשרפהט
)מארק״טאג(. .מארשע"... א דאך איז מארגן !אויס אויגן די

רערל. דאס יאגן ווייטער ער נעמט אימפעט מיט און
געוואלד מיט ארבעטן. ווייטער גישט אים לאזט זי נאר
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 טישל, דאס צו ריקש פענסטער, אפענעם לעבן אים זי באזעצט
אפצועסן. אים דערלאנגט

 פארעט — !אלעס חוץ א אויך מענטש א דאך מ׳איז —
קינד. קראנק א ביי ווי אים, ארוס זיך זי

 קוימענס. די צווישן פון ארויס שוין זיך שווארצט נאכט די
 שטוב... די באלאגערן דומפיקע, זויערע, ריחות, איבערגעשטאנענע

 גייען ארבעט שעה צוועלף די טון. אלץ זיך מיט לאזט זלמן
 אים אויף לייגט יאכוועטל גליד... יעדן אין בלאטערן ווי אויף

 זיך איבערלופטערן אראפ א־ם פירט און מארינארקע די ארחף
שלאף. פארן

 בא׳ זענען מאנמארטער־געסלעך בארגיקע די שמאלע׳ די
 האבן )שענקען( "ביסטראס" און קאפעען מענטשן. מיט ווארפן

 גרינע זייערע מיט ברוק שטיקער טראטואר, שטיקער פארכאפט
 דעם איינער שרייעףאיבער ראדיא״הילכערס טישעלעך. רויטע און

 א מיסטאנגעטס מיט ווער הארמאניע׳שפיל, מיט ווער אנדערן.
 זינגט און גלייך דערקענט עולם טומלדיקער דער וואס לידל,
כאר: אין ווי מיט,

 שטעטעלע, געראטן א דאס איז אוי,
פאריז... מיין פאריז, מיין

 פרעמדן דעם דורך זיך שטופן מאן איר מיט יאכוועטל
 אוים׳ ער דארף מארגן גיין: ווייטער נישט ל וו זלמן עולם.
 שטעטל א אין ארויס ער פארט מארגן גרוי, ערשטן מיטן שטיין

פארהאנדלען. צו הייזעלעך די פאריז, הינטער
 זי פארנארם — גאם... צווייטע די באלד... דא שוין, -

ווייטער. אים
 "סאקרע• גראניט׳ווייסער דער צופוסנס גערטנדל, אין

 באנק. שטיקל ליידיק א געפונען קוים זיי האבן קירכע, קער'
 זיינע האלדז, צעקנייטשטן באוואקסענעם דעם אוים שטרעקט זלמן

 לופט טייכעלעך קילע זיך, צענעמען נאז־לעכער פארפאקטע
 קערפער גאנצער דער און טאג׳שטויב, דעם אראפ שווענקען

חלום... ווערט ווייטיק פון שלאף... זיסן א אין זינקען צו אן הויבט
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 הענגט בוימער, די צווישן ום א לויפט ווינטעלע מילד א
 ציטער־ א געלעכטערל, ליש מיי, שנירלדיק א צווייגל א אויף אץ

מענטש... עלטערן אן פון ווארט א בחור, א פון פייף דיקן
 דער פון ארום. דעם נישט פילט נישט, הערט יאכוועטל

 יאגם מענטשן־טומל דעם פון גרעזער, די פון נאכט, לבנהדיקער
 וויגל• רומענישן אינעם דאיטן, פרעמדשאפט... ווייעט קעלט, א

 יעדעס מיט שטיינדל, יעדן מיט באחברט געווען זי איז שטעטל
 קיין דאך איז דא דא, אבער — — — שאסיי אויפן ביימעלע

!נישטא אויך ברויט
: ווערטער עטלעכע מיטגעשפיגן און אויסגעהוסט האט זלמן

 געבן קוק א מ׳דארף שמואל? אוועקגעקומען, ז׳ער ווי —
 פאר צוויי מיט ז׳רייסט... ז׳האקט... "קאטערינקע", דער ביי

!...ווייניקער ג׳כאבט
 קומט מארק מארגנדיקער דער איין. צוריק שלאפט ער

חלום. צו אים
אויף. ווידער זיך ער כאפט — !קום שפעט, ש׳ן —
 אים זי טוליעט — קאפיטשקע... א נאך זיץ באלד.. —

 ארעמס, ווארעמע אירע אין איין אים הילט און הארץ איר צו
שאלן. אין ווי

 א אויף ער קלעפט אהיים, אים פירט זי ווען שפעטער,
אויג. האלב

 אפדינגען וועגן איינגעפאלן ז׳מיר נ׳בעט נימלט א ?... הע —
 די טויט! א זענען ווינטערן די .סענטואך... אויפן בודקע א

באגראבן!... 1דערעש׳ שוין מך ׳עלן מארשעם
 אפגעקאלכטע אן ארום זיך וואלגערט דעכער די איבער

 זיך, קרומט שאטן, זלמנס זיך שלעפט טראטואר אויפן און לבנה.
 פאיוואר&ט זלמן, שטיין, ער בלייבט מיטאמאל קראמפן. אין ווי
 מיט זיך צעהוסט און רוקן זיין אויף האנט טרו-קענע געלע, א
הוסטעלעך. דראבנע סך א
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 זיצן געבליבן איז זי שלאפן. געגאנגען נישט איז יאכווצטל
 אז נאכט, דריטע די שוין זון. אויפן ווארטן פינסטער דער אין
 און איינסע ביז צוועלווע, ביז ווארט שמואליקלען, אפ ווארט זי

 אויג קיין זי קאן אריין, בעט אין ענדל,ך זיך לייגט זי ווען
 אפ שיילט רו נאכטישע די איינזאמקייט... אזא :צומאכן נישט

 דער און טאג־זארגן, די—הייטל גראבצ ברודיקע, דאם איר פון
 מיטאמאל דערפילט איר אין מענטש צעפייניקטער באפרייטער,

 כראפעט שלאף, מיט באוואקסן ליגט פוסטקייט-זלמן ארומיקע די
 וועזן מענטשלעך שום קיין עסט... ער ווי פונקט גיך־גיך, אזוי
 מוטערלצכע אלע מיט אנצופארטרויען זיך וועמען נישטא, איז
 יעדער שארך יערער ט ווע דעמאלט בענקשאפטן. ווייבלעכע און

 דורך זיך גליטשט וואט לבנה-פלעק, מינדסטער דער וחנק, שטערן
 גצטלעכער א פארלאנג, א צו סימבאל א שטוב-חשכות דעם
 פון מיד שוין איז יאכוועטל, זי, אבער א״יסצוווארטן... ריף
 פארב־יגעשלעבס, זיך האבן יאר פצרציק און דריי אי־צ ן!5הא
 איז וואש משא-וואנאנען, ליידיקע צאל א אן מיט באן א ווי

 איז און גציוארן אפגעשטצלט נישט סטאציע שום ק־ין אויף
 האבן געדאנקען אלע אירע געווארן... אנגעפולט נישט קיינמאל

 איר און ברויט שטיקל דארן דעם ארום געדרייט תמיד זיך
 ארום• זיך האבן קינדצר די אויסגערונען. גיך איז מאמצ׳פרייד

 פאלק-אויסלייזונג, וועלט״באפרייאונג, פון אידעען מיט גצטראגן
 פארפרעמדקייט. מחוצה, א אוישגעוואקסן איז זיי און איר צווישן

 געוואנדערט ארץ-ישראל, קיין איועק איז זון עלטסטער דער
 גצ• און הימל פרייען אונטערן געשלאפן צופוס, וואכן־לאנג

 אפגע- איז אירס טעכטערל איינציקע דאס גרענעצן. שווארצט
 גע• קראנק דארטן , פאליטי פאר תפיסה אין יאר פינף זעסן
 איז ארוים, איז זי ווען און לונגען די אויף הארץ, אויפן ווארן

 פאר• ווידער ארבעט, אונטצרערדישער דער צו צוריקנעלאפן זי
באפרייט. זי טויט דער שוין האט דאסמאל נאר געווארן. משפט

 אין טאטן דעם געתאלפן האט מוזיניקל, דאם שמואליק,
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 דיסקוסיעס אפטע די צו וואכזאם געווען איו ער ארבעט. זיין
 ס׳האם וועלכע אין דיסקוסיעס, שוועסטער, און ברודער צווישן

 שמואליק האט ביינאכט שטעטלייוגנט. גאנצע די באטייליקש דך
 עלטערער .ר ד סיי איבערקלייבעריש. נישט ביכער, גצשלונגען

 זייערע פון אונטערגעטראגן אים האבן שוועסטער, די סיי ברודער,
ליטעראטורן. אידעאלאגישע

 אנדערע די ווי — עמיגרירן צו באשלאסן האט זלמן ווען
 קיין אויף פארדינט נישט מער האט ער ווייל—יידן שטעטלדיקע

 ארויסגעשפרונגען מוזיניקל דאס איז אדיין, טאפ אין זאלץ ביסל
 :מיטל איין פון מען ווייסט יידן, אונדז, ״ביי :ווארט א מיט

 דער אז ארן !״ פיס די גלייך מען כאפט — וואס״ווען טאמער
 זיך מ׳זאל ווילסטו, "רואסזשע :צוריקגעשריגן אים האט טאטע

 זיך געקאנט נישט שמואליק האט לעבעדיקערהייט?!" באגראבן
 די אין געלעגן דעמאלט באך איז געראנק זיין קעגנשטעלן.

 ווצלכע הע:ט, פרעמדע צר אנקומען געדארפש נאך האט וויקעלעך,
 האט ער אז פאריז, אין אבער, דערפאר איבערלייגן. אים זאלן
 זיך לופט, נייער דער מיט אנגעזאפט אבישל געהאט שוין זיך

 מעגלעכקייטן מיט וועלט א דערזען ייד, אלס פריי דערפילט
 צרזאגן: טאטנס פון הערן געוואלט נישט מער ער האט—זיך פאר
 אין מאל פאר א "מארשעס" מאכן צוזאמען, א־בעטן זאלן זיי

 ון5 אנטלאפן איז שמואליק הילף... גאטם מיט און וואך דער
 איז אוונט אין און מיטאג, קיין געגעסן נישט צומאל שטוב,

 פאסטן! א געפונען ,כ׳האב פרייד: איין אין צוריקגעקומען ער
 מאמע, הע, ן אויטאמאבילן־פאבריק אן אין פאסטן, טייערן א

 —ארבעטער טריזנט צען מיט פארגעשטעלט?... אזוינס זיך וואלסט
 קריגן, נישט אויך איך וועל הויקער קיין און י. ייד דער ך, א

טאטע?..." הע,
 אוישגעיואקסן איז שמואליק פארביי. זענען יאר פינף

 געווארן אים איז קולטור די לאבד, פון שפ*אך די שטארק, הויך,
 גרינג- א אריינגעכאפט אים אין זיך האט ביסלעכווייז אייגן.

 אייביק- אייביק׳־ארשמייעטע, אלע די צו טאטן, זיין צו שעצונג
 שלאפן, אהייסגעקומען נאך איז ער אויב און יידן. קרעכצנדיקע
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 וועמענס מוטער, דער צו רחמנות אויס מער געטון דאם ער האט
 אויה* אים ס׳איז אז מיטגעפילט ב׳ארת האט ער איינזאמקייט

 ערגעץ צי .פלעצל" אויפן גאס יידישע א דורכצוגיין געקומען
 אראפגעלא־טע מיט דורכגעלאפן כמעט זי ער איז אנדערש,

 יידישע די צוזאמען. באליידיקט און פארשעמט געפילט זיך אויגן,
 געוואלט נ־שט מער ער האט--לערער ערשטע זיינע—שרייבער
 דער" אים פלעגט וראם רעאליזם, זייער געהאט פיינט :לייענען
 ברויט" יידישן רעם אין .נעכטך, געצוימטן זיין אין מאנען

 פארטיי• ליין סאמי איז ווויףראיאן מאנמארטער זיין אין ם... הל
 יוגנט. סאציאליכטישער הער פון סעקרעטאר געווארן פסעוודאנים(

 דעלע• איז און וואל׳פארזאמלונגען, אויף אויפטרעטן פלעגט ער
 גוט־ברו׳ אים מען כלעגט —״סאכי קאנגרעסן. צו געווארן גירט

 וועסטו צינגל געשליפן דיין אריין-מיט אקסל אין קלאפן דעריש
!״ סיים אין עפוטאט יינגסטער הער ווערן באך

 האט דיזראעלי הערץ. געגלויבט אויפריכטיק ואט ער און
 מלוכה׳ גרעסטער יענער ווי פונקט מוסטער. אלס געדינט אים
 נאכ" עמיגראנטן, יירישע פון או־ך ער עטאמט ענגלאנדס, מאן

 הי-געבוירע:ער... קיין ט ני צומאל איז שמואליק, ער, מער:
 זיך האט לאיד יענער וואס צייט, דער אין עפעס: נאך און

 יארן, געפטרט ליטעראטור-פרווון, נישט־געלונגענע מיט געשפילט
 לאנדאנער א פון ראל הער צו אויסגעגליטשט נישט זיך שיער
 באוווסטזי- גראדליניקן, א מיט שמואליק׳סאמי ער, גייט—דענדי

ציל... זיין צו טראט ניקן
 קעשע* זיינע חברים. מיט פארברענגען ער פלעגט זעלטן

 סאציאלאגישע מיט אנגעשטאפט געווען שטענדיק זענען נעם
 פרויען צו צייטשריכטן. סטאטיסטיש^עקאנאמישע מיט בראשורן,

 שום קיין אינטערעס. קיין ארויסגעוויזן נישט כלל ער האט
 האט ער באאומרויקט. נישט אים האט ^נטי׳אויסלענדער-געזעץ

פראנצויז. א פאר געהאלטן זיך און פראנצויזיש אין !עדענקט
 ביים פרייטיק״פארנאכמ, פרילינגדיקן א אין איינמאל, אבער

 פאבריק• דער פון אים מען האט וואכן׳לוין, דעם אויסצאלן
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 ארבעכלאזיקייט די היות :מיטגעטיילט העכלעך זייער דירעקציע
ארוס... זיך דרייען פראנצויזן טויזנטער וואקסט...

 ער האט לאנג אז צעטומלט, אזוי געווארן איז שמואליק
ליפן. די צונויפפירן געקאנט נישט

אנגעקוקס. אים איבערגעשראקן האט פיער ארבעט־שכן זיין
 סאיז אויסטרינקען, עפעס קום סאמי?." דיר, איז וואט —

צאלן. צו רייע מיין היינט
 אומגעהויערער אן נאכגעגאנגען. אויטאמאטיש איז סאמי

מוח... זיין אין באווויגן זיך האט פלאנטער
 קארטן- טומל: געוואלגערט זיך האט "בעטרא" אין
 די פון רייד ניכטערע בילארד־שטעקנס, פון קלאפעריי דיאלעקט,
 בופעט אן אנגעשפארט איז שכואליק פאליטיקער". "אייביקע

 גע־ האט ער פאבריק, זיין ון5 ארבעטער אנדערע צווישן
וויין. ווייסן א דערלאנגען זיך הייסן

 איין אן לענג, גאנצער זיין אין אויסגעצויגן שטייט ער
ארום. צום בלינד און טויב באוועגונג,

 ביים צי א פיער אים גיט — סאמי! שוין, טרינק נו, —
ארבל.

 אן כאפ א אויס, צי א מעכאניש זיך גיט האנט סאמיס
 זיך דערהערט שוין און — מויל צום צו טראג א גלעזל, דאס

גרוב: א פון ווי טויבלעך, ווארט, א
!צווייטס א —
 ער אז לאנג, שוין פיער, לאכט—אפעפיט... ס׳ארא !הא —

 וואנען פון בייאים: ארויסצוקריגן כדי שיפורן. א זען אים וויל
 קיינ• ער לאדט פארוואס עלטערן? זיינע זענען ווער קומט? ער

 דעם פיערן, אין ? אהיים זיך צו חבר א זיינעם איין נישט מאל
 אין זיך אויפפירן סאמיס האט פראנעק, הונדערט־פראצענטיקן

 מין יעדער אויף קוקן דאס געמיט, שווער זיין געזעלשאפט,
 ספקות לארנעגקע-ארויסגערופ מאראלישער א דורך פארוויילונג

רעגט:5גע ווידעראמאל האט פיער פראנצויזישקייט. זיין וועגן
זעלבע? דאס איינס? נאך —

 פאר• דורכגענומען, כאמין האט בארדא׳וויין ווייסער דער
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 האט ער צערייצט. איש און אפהענטיקייט די אים פון טריבן
 מינדססן צום וואכזאם געווארן אין, ער ווו דערזצן, מיטאמאל

:ששנים ז־ינע פון רייד אויפנעכאפט האט ער קלא־ג.
 קיינמאל כ׳וואלט אנגעהויבן. זיך האט אפזאגן דאש —

 אוים׳ אזויפיל ארבעטן מיר מיט צוזאמען אז גענלויבט, נישט
לענדער...
געווען! צייט לאנג שוין —
 פראג- און לאנד אין ארבעטן טויונט הונדערט פאר א —

קינדער... דריי פרן פאטער א כ׳קען ארבעטלאזע... צויזן
 אן מיט אריינגעמישט ווער זיך האט — פריינט, מיינע —

 דיאלעקטי" :לע בים א זאך די דערזעט — אקצענט איטאליענישן
 קאפיטא■ דער מיט פרעמרע, אוגד, אידענטיפיצירט איר שער!

 — קריזים? דעם אין שולדיק איז ווער סטרוקטור; ליסטישער
!רצדן נישט אזוי מארן פראלצטאריער באוווסטזיניקע ניין,

 זיך ס׳האנדלט ווו דארט, נאר קאמעראד, אמת, אלץ —
טעאריצס... אלע זענען ביפשטיק, וועגן

!אוודאי —
דערנערן? וועט ווער קינדצר אונדזערע און —
 אפגעקאכט נישט קיינער נאך האט רייד שיינע מיט —

מיטאג. קיין
 טרערן איינהאלטן. מער געקאגט נישט זיך האט שמואליק

 די און געשטיקט. אים האבן פארצווייפלונג פון שאנדע, פון
 געשמ־דט ס׳איז ווו קאנגרצסן, מיטינגען, פארזאמלונגען, אלע
 נהיים- איי ן ווע באגריף גרוישער דער געווארן געהאמערט און

? פראזע א ווארט? א בלויז ווייטצר אויף בצבליבן איז דאס
 שווער הויך, א און גרושע, דער צווישן אריינגעשניטן זיך האט ער

 אוים קלינגט וואס קול א יוגנטלעכן, קיין פון נישט קול א קול,
 זיך פון ער האט — יוארענונג א ווי באזונדער, ווארט יעדעס

 אונטער• די האט שויבףטיר ברייטער דער דורך אגט. ארויסגע
 צע• די אויגן, די פנים, קאנטיק זיין אנגעצונדן זון גייענדיקע
 געווארן, יל1ש איז טישלעך די ארום טשופרינע... פלאשצטע

שטעקנס. אויפגעהויבענע מיט שטיין געבליבן מען איז בילארד ביים
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 האבן וואס ארפאלגטע,5 די וועגן גערעדט האט שמואליק
 זענען און קאנצענטראציע-לאגערן פץ טויט, פרן געראטעוועט זיך

 וועלם דער באשאנקען האט רואם לאנד, אינעם אהער, !עקומען
 דערציילם האט ער מענטשףרעכט... פון דעקלאראציע דער טיט

היימען... יידישע פאגראמירטע די וועגן
 קעגן געווארנט האט אנגעשוואלענער, געווארן אין קרל זיין

 נישט זיך וועלן צוז^מען אלע אויב שריפה, גרויזאמער דער
הענט. ברידערלעכע דערלאנגעו

 ארויסגע׳ איז ער אווי ווי געיווסט, נישט האט שמואליק
 סען. דער לענג־אוים געשפרייזט האט ער "ביסטרא/ פון קומ״ן

 אבגעלויכטן האט ברעג, זייטן ביידע פון לאמטערן-ליכט דאם
 א פערל... ריזיקע שנירן צוויי ווי וואסער, גראנאטענעם אינם
 זיין געקילט און :אכגעלאפן אים איז ווינטל פרילינגדיק ווייך,

קאפ. צעהיצטן
!ומענדיק. אתיים געזאגט ער האט—קראנקי כ׳בין מאמע, —

 זיינעם, טעות טראגישן דעם דערוען ערשט האט שמואליק
 אים מען האט ארבעט, נאך שטאט דער איבער וואגלענדיק ווען
 )איר פראנסע?" ווו "עט : ערט5געענט ״גוטמארגן״ זיין אויף
 בעטל אויפן אפליגן איצט ער פלעגט שעהן פראנצויז?(. א זענט

 דעם ניי־מאשין, דער פון גערויש דאס שטוב. אין עלטערן די ביי
 זיך האבן — שווייגן פארהארעוועט מאמעס דער זיפצן טאטנס

 געטא דער אים... ארוס קיאטן אייזלרנע ווי אוועקגעשטעלט,
 ניין, דערנירעריקונג. גאנצער זיין מיט ריחות, זיינע אלע מיט
 פאראטן? האט ווער אבער אים! קעגן פאראט א געשען איז דא
 לויפף אצינד ער זאל וווהין און <־... חברים זיינע צי געדאנק, זיין
 די — בירגערשאפט? אויסגעבעטלטער אן מיט ראטעווען זיך

געווארנט... אים האט יידנטרם דייטשן פון סראגעדיע
 נאב- אויסוועגלאזן פון שע־ן פארביטצרטע די אין און

 אזוי קינרהייט-זכרונות. די צו אנטלויפן ער לעגט5 טראכטן,
 חברימלעך, אמאליקע זיינע פארגעשטעלט אים זיך האבן .בולט
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 געפלעגט האט ער וועמען רייזעלע, שווארצע די רייזעלע, און
 אים ברענגט רייזעלע "... וויא שרייען: און שלעפן צעפל ביים

 אלע ארויס, געוועלבל זייער פון קארמעלקעם שטילערהייט
 א־אפגע- האט ער מעעע... חתןפלה, ביידן: זיי רופן יינגעלעך

 די אין זיך א־יינגעוויגט און קליידער די זיך פון ווארפן
 דער צר ביז ווייט-ווייט פאישווומען דניעסטער־וואטערן, ברייטע

 גרויסע רייזעלע-א לודקע א מיט אים אויף ווארט דארטן מיל,
 דער ווי ויגן, א שווארץ־שווארצע אזעלכע האט שוין, זי איז

 רויט״רויטע אזעלכע האט זי קאפאטע; שבתריקע רבם פון אטלאס
 שורימען אט און שול... אין ארון־קדש אויפן פרוכת דאס ווי ליפן,

 ציריק־ דעם אים, האט פעלד דאס שיפל. אין ביידע עוין זיי
 שלאנקע, די אים צו אויס עם דערקענט-שטרעקט געקומענעם,

 באווייזט ן5לוי צו אויך קומט וואלד דער און גלידער... גרינע
 ארויסגנבענען געפלעגט האט ער וואנען פון נעסטן די אים

 צארטע די—אייניקלעך ליבע זיינע מיט אים באקענט אייערלעך׳,
- — — זין דעמבענע די און בעריאזעטעכטערלעך

 האט געבורט־ערד זיין אויף פארגעקומען איז 1ווא ץ,5א
 די סאג יעדן געלייענט האט ער כאראינטריגירט. געלאקט, איצט אים

 ער וועמען. פון גרוס א הערן צו געזוכט נא פרעסע, זארטיקע
 גע■ חברים, אלטע זיינע מיט קארעספאנדענץ א פארבונדן האט

 ארבעטער- פון צוקונפט דער איבער דענקען זיי וואם וויסן, וואלט
פאלק. יידישן דעם ון5 קלאס,

 די צו געצריגן איצטער אים עס האט שעהן איינזאמע אין
 וואט דאס, "פלעצל". אויפן בעלוויל, אויפן קוואיטאלן יידישע
 נוגע, אים איז - פארשטאנען ער האט—אפ זיי אין זיך שפילט

 צוגעקוקט, זיך האט ער ווען און אליין. ער איז זיי-דאס ווייל
 האטעל־צימערלעך גראשעדיקע אין שטיבעלעך, קארגע אין ווי

 שטיקער הארץ, שטיקער אוועק גיבן און יאכוועטס זלמנס, זיצן
 האט—עקזיסטענצן פאגראמירטע זייערע פארקלעפן צו אייף לונג

 געפילן: סענטימע,טאלע באפאלענע די געטריבן זיך ון5 ער
 ער ארן אקטיוויטע;/ מענטשלעכע אפ שחאכט סענטימענטאלקייט
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 ווארנונב א ווארפן געוואלט ראשעווען, געוואלט דאך זיך האט
יונגט. יירישער גאנצער דער חברים, זיינע אלע

 ארומגעלאפן אהיימגעקומען, נישט יקששמוא איז טעג דריי
 געוואלט, נישט האט ער באן־געזעלשאפטן. קאנסולאטן, די אין
פראגעם. אומרויקע מיט צושטיי! אים צו מען זאל שטוב אין אז

 יאפוועטל האט אייעגעקומען, איז שמואליק ווען אצינד,
 געבליבן איז זי ווו פענסשער, ביים געדרימלט געשמאק זייער
 פארשווונדן לאמפ, רעם אנגעצונדן האט ער זון. אויפן ווארטן זיצן
 אין געניששערט אריץ, שטיבל אידערן אין מעוטן עטלעכע אויף
וואליזקעלע. פארפאקט א מיט אריין קיכל אין צוריק אדן שאנק דער

מאמע! גוטנ׳אוונט, —
אויגן. אירע פ־ן שלאף דעם אויסגעווישט האט זי
 ארעמס אירע פארשלייפט און — נאר... זע נאר, זע —

געהאט?... חתונה האסט געווען, ביסטו ווו — אים ארום
וואליזקעלע. דאם באמערקט זי האט פלוצים

אוועק? פארסט —
 צוזאמענגעצוינענער דער פון געציטערט. האט קול איר

 זי י שמואליקל געבעט־רוף: $ ווי דורכגעשטופט, זיך האט קעל
 באקן, זיינע איבער ליפן הייסע אירע מיט ארומגעלאפן איז

 אמאל• ווי שוים, אויסנעבענקטן ברייטן איר אויף אים אראפגעזעצט
געוויינם: און אים געהאלדזט קינד, מיסן געוויגט זיך און אמאל,

 ?... ווארט א אויסרעדן ערשט איך וועל וועמען־זשע צו —
נעכטז... די אץ ווארטן ערשט איך וועל וועמען אויף

 איז וועזנס באזונדערע וויי צ אין געשוויגן. האט שמואליק
 צעריסני ביז דערפארן — וועזן איין צעטיילט: נעווען איצט ער

 בכוח איז וואס עקשנות, צילבאוווסט, קאמפשמוטיק, קיים,
 בעבורם צום טרערן איבער ליבע, איבער איבערצוטרעטן

א ליבע, ל פיט א — ווצזן צווייטע דאס סיסטעם. א £ון
וואט אורפענטשלעכע, אן בלוט-פייערן, די אין געהייליקטע
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 און פארשפארן. צוימען, נישט זי קאנען פרינציפן שום קיין
 דאס איבערגעוויכט. די געהאט צווייטע דאס איצט האט דערפאר

 אום׳ גאנצער דער מיט צוריקגעקוכען שמואליקן אין איז קינד
 צו און געצערטלט ווערן צו פארלאנגען אלע מיט באהאלפנקייט,

 צו און מאמע־ווארימקייט דער פון געשוצט ווערן צו צערטלען,
 מעשהלעך אין ווערן פארוואנדלט זאלן רייד אירע אז ;באשיצן

.פארוואסן"... אין—ווערטער זיינע און
 אומגעקומען איר פון גערעדט גאר האט מאמע די נאר

 פאר קעמפט וואס זון, עלטערן דעם פון תפיסה, אין טעכטערל
 אויף קויל א לויערט מינוט יעדע אז און ארץיישראל-ערד דער
 יינגסטן, דעם אים, וועלן צו רעכט א האט זי יא, לעבן. זיין

 וועלטס׳ דער פאר נישט זיך: לעבן באהאלטן איינציקן, רעם
!געתייטיקט מוטער-טראכט איר האט רשעות

 זייטן, אלע פון מצן קריגט קלעפ גענוג שמואליקל, —
 וווהין און עגמת-נפש. פאישאפן אליין נאך זיך זאלן מיר אז

 היצלעס... די א□ אונדז ווארטן וועגן אלע אויף לויפן? ווילסטו
 מענטשלעכע די געשריי... אונדזער נישט דערהערט קיינער און

פל-דאסבייז! מיט געווארן פארשטאפט זענען הערצער
 די פון ארויסגערוקט זיך האט שטילקייט פיינלעכע א

קול. ציטערנדיק בלאס, איר צוגעדישעט און שטוב-ווינקעלעך
 רייד: אמאליקע זיינע זינען אויפן געקומען איז שמואליקן

 זיי ער האט דעמאלט מיר. לויפן—רואס־ווען טאמער יידן, מיר,
 האט איצט שכל. מיטן ווי געפילן, די מיט מער פארשטאנען

:אויסגעטייטשט זיי ער
 היים' אונדזער צו ליבע פעלט אוגדז מאמע, זעהטו, —

 ווארצל• מיטן צרויסרייסן אונדז קאן ווינטל שוואכסטע דאס ערד.
 ווי דארטן, ^פילו פרעמדע, פאר אונדז מען האלט אומעטום

 בלוט זייער געשאנקען האבן זיידעס עלטער-עלטער אוגדזערע
 ווייל דערפאר, — ? פארוואס און אומאפהענגיקייט. דער ^אר
 מיר בויען אומעטום פרעמדע, אלם זיך באטראכטן אליין מיר

פיסלעך... הינערישע אויף
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 יאכוועטל האט —פארן? דען ווילסטו וווזשע איז —
געפרעגט. דערנאך

 רעם"5 א אלעמען איך בין הי אהיים! צוריק י אהיים —
 אריך... הימל דער אפילו פרעמד: דא מיר איז אלץ און דער

 טייעריאון זיין ליידן די אפילו מיר וועלן אינדערהיים, דארטן,
ייד... :זידל״ווארט דעם פון ווערן באפרייט וועט ערד אונדזער ווען

 אין אריינבעוויגט זיך האבן "סאקרע-קער" פון גלאקן די
 זון און מוטער זייגער. דער עלף געשלאגן ס׳האט רייד. זיינע
 האט יעדער אנרערן, צום איינער טוליען גענומען זיך האבן

 ווארעמען לעצטן א קוש, לעצטן א זיך פאר באהאלטן געוואלט
ארויסגעוויינט: זי האט שטיל שטיל, אטעם...

יינג... אזוי נאך ביסט גיט... איז דיר —
 אנגע• יאכו־עטלען האט פארמאכט, זיך האט טיר די אז

 איר פון מ׳וואלט ווי לייב, גאנצן איבערן ווייטיק אזא כאפט
 רינט, בלוט דאס און גליד... לעבעדיקן פרישן א אפגעריסן

 עס האט אט פיס... אירע $רום לוזשע8ק $5 אין זיך זאמלט
 אלץ שטייגט שטייגט, עם און קני... אירע צו דערגרייכט שוין

 אויפ• אן מיט בלאסע, א שטייט זי און האלדז... צום העכער
— — צוזאמענגעדריקט אויגן״לעפלעך רי מויל, נעריסן

 גישט איר האט ער אז מיטאמאל, זיך דערמאנט יאכוועטל
 טרעפ, די אויף ארוים זי לויפט אדרעס. קיין איבערגעלאזט

 טריט אירע אונטער—פיס די מיט שארט הענט, די מיט טאפט
 אראפ זי לויפט שטיל. ס׳איז — פינסטערניש די זיך וואלגערט

געבעט: א צו ווי העבט, צויסגעשטרעקטע מיט הויף אויפן
שמואליקלי... —

 אוים• האבן כויערן ענג-צונויפגעקוועטשטע הויכע, צוויי
 זיי האבן אים, מיט טון צו וואס געוווסט, נישט רוף, איר געכאפט

ראך. איבערן פארווארפן אים
 לאנג דערנאך יאכוועטל איז שטוב פינסטערער דער אין
 ון5 געקייקלט זיך האט לבנה די פענסטער. ביים געשטאנען

 האלט קינד קאפריזנע א וואט פילקע, 8 ווי קוימען, צו קוימען
 אויסגעשלאגן. זייגער א האט ערגעץ אוועקקאפען. איין אין
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 פייף א אויסגעהויכט פארמאטערם לאקאמאטיוו א האט ערגעץ־ווו
 צו צייט פון צוריקגעבילט. טרויעריק און לאנג האט העט א און

 און איבערגעקערט זיך "סאקרע״קער" פון גלעקער די האבן צייט
בראנזע״אקארדן... רייפע זייערע אויסגעגאמן
 זיך שט־בל אנדערן א־ן אריינגעגאנגען אין יאכוועטל ווען

 כראפען, זלמנם אויערן די אין געטאן ברי א איר האט לייגן,
 אויף געקיקט האט זי עסט... ער ווי פונקט גיך״שלענענדיקם, א

 בא" מיט אי קאפ, מיטן געשאקלט און פנים פארזשא־וערט זיין
 ז לעבן גאנץ איר געיוען דען איז וואס ווייטיק: טיט אי דויערן,

 ווידער* און פרייטיק״צו-נאבטס א קעד; א נאך און קינד איין
— — — בארשט א אין קרופניק א דינסטיק; א אמאל

 ארויס נעמט געלעגער, זלמנס פון אפ זי גייט פאמעלעך
 אריין זיך זעצט און בריוו פעקעלע פארבונדן א שאנק דער פון
 דער אין זי דערקענט באזונדער בריוו יעדן בעט. איר אין

 טעב• איינציקן פון גאלדעלען, פון איז דער אט פינסטצרניש:
 פון איז דער אט געווען... באשערט נישט קינד, ארעם טערל,
 ווער כאטש האסט דודל? מאכסטו, וואס ארץ״ישראל. פון דודן,
 חלילה, ליגסט, דו אז און ? שקארפעטקע א פארריכטן דיר ס׳זאל

איין? דיך דעקט ווער ק־אנק,
ליפן... ביטערע הייסע, אירע צו פאלן בריוו יעדן צו

 א אין דעכער די אויף ארום שוין קריכט פרימארגן דער
העמד. גרא לאנג,

 שטוב די און טאג דער זיך ס׳פארבט בלאער וואט און
 יאכוועטל פארקוועטשם נאכט־פלאנטער, דעם פון ארוים זיך קניפם

שטילקייט. דער מים צושיידן זיך צער א איר ס׳איז :אויגן די
 אויגן די עפנט ער געלעגער. אויפן שוין זיך דרייט זלמן

 דעם בליק בייזן זיין מיט דורך שטעכט און קרעכץ א מיס
טאג. ייבבן
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 לאנגן פון געורען פ^רמאטערט שוין איז בררגין ווייל
 מיט—אויפגערייצט אים האבן רייד יאקובסאנם ווייל צי שפילן,

 נישט שאך-ברעטל דאס זיך פון אפגעשטופט בורגין האט פעם
 די מיט אויגן גלאנציקע הייסע, זיינע פארטיע. די ענדיקנדיק

 האבן באטרונקענעם, א ביי ווי שווארצאפלען, פארגרעסערטע
 נישט האט ער פארטנער, דעם בליק זייער מיט דורכגעשטאכן

:אויפרעגונג זיין איינהאלטן מער געקאנט
 שרייבעריש מיין אז איבעיצייגט, טאקע ביסט אזוי... —

 פון געווארן אפגעריסן דערפוףא? רעז־לטאט א איז שטילשווייגן
 אום־ די פארלוירן.. ע ז בא די הם... מאסן־לעבן, יידישן

באזע! גליקלעכע
 איינגע* יאקובסאן האט זיך, שפילנדיק כמעט פינקטלעך,

 דיקלעכע זיינע ארום שאך׳קעסטעלע. אינעם פיגורן די לייגט
 הארטן רן8פ צו-קינדישע עטוואם און פייכטלעך־רויטע ליפן,

שמייכעלע. א געבלעזלט זיך האט — פנים לענגלעכן
איבערצייגט... —

 גלעזל אכטע דאס אויסגעזופט אימפעט מיט האט בורגין
 דעם אפשר פארויכערט אחנט, היינטיקן פון קאווע שווארצע

 זיך אויפסניי און אוונט הייגטיקן ון5 סיגארעט צוואנציקסטן
 פינקטלעכע דאס פארטנער. זיין אין בליק מיטן איינגעגריזשעט

פיינס האט ער דענערווירט. אים האט שאך-פיגורן די אייגלייגן
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 יאקוב־ פון פירונג, יאקובסאנס פון זאכלעכקייט די רו, די געהאט
 פנים אפגעלאזן־באוואקסענעם דעם אין אפילו דענקען; סאנם

 געהאסם האט בורגין געמיטלעכקייס. געלעגן דורכאוים איז זיינעם
 ער ווי יאר, פופצן שוין זי. פעלט גופא אים וואס רויקיים, די

 "קופאל" און "ראטאנדע" קאפעען די צווישן ארום זיך דרייט
 ,גאנצקייט אינערלעכע זיין צוריקגעפינען נישט קאן און

 און אינטעלעקטואליזם סטערילן פון תהו״ובתו א אין בלאנדזשעט
קאנצעפציעס... משונהדיקע

 מיר האסט - יאקובסאן איבער חזרט — איבערצייגט... —
 פארוואם :פראגע מיין אויף געענטפערט נישט קיינמאל נאך

 קערנדיקייט איר וואט מוטער-שפראך, דיין אוועקגעווארפן האסטו
 אנכאפן זיך געלאפן און בלוט, דיין פץ טייל א ווי געווען איז
מיליע? :ר פרעמד א צו פרעמדער? א אן

 אזוי זיך ער רייצט דאס אז געדאכט, זיך האט בורגינען
 י. אים פייניקן אלע — פייניקן צו אים כדי זיך, רייצט אים, מיט

 אים לאזט ייד, אלם ווייטער אים פארפאלגט וועלט גאנצע די
קומען... ווארט צום נישט

אויפגעשפרונגען. ער איז — !אדיע —
 שוין טראטוארן די קאפע-טעראסן, די זענען אינדרויסן

 האט נאכט־ווינט שפעטער א מענטשן. פון אפגערוימט געווען
 פארוויא־ רעקלאמע־פאפירלעך, צעטראטענע הויפנם אויפגעהויבן

 זיי אנדערע, די נאך איינע געיאגט זיי און בויס׳בלעטער נעטע
 האט ברוק מיטן אויפן בורגין. איינזאמען דעם ארום געדרייט

 רויטע האלב-פארקלעפטע מיט געררעמלט טאקסיס ריי לאנגע א
 די זענען מאנפארנאס בולוואי־ זייטן ביידע פון און אויגן.

חושך... בלאקן ווי קאלטע, געשטאנען מויערן
 בורגינס אפגעווישם האט פוסטקייט קילע ארומיקע די

 עקלעמם. אייב אים האט אומעט ביטצרער א אויפגערעגטקייט,
 זיך געשלעפט בולוואר, דצר געצויגן זיך האט אומענדלעך־לאנג

 אוועק... נישם ערגעץ אין פירט וואם וועג, היימלאזער א ווי
 זיך פאר זיך האט ער נאכגעקראכן. אים זענען רייד יאקובסאנס

ראמאן"... גרויסן א דאך איך שרייב "אט פארטיידיקט: אליין
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 פאר" יעדן פון ארויסגעלאכט קול 8 האט — כא־כא... —
 פינף עוין גענארסטו? וועמען כא-כא.. — געסל בייגייענדיקן

קאפיטל! ס׳ערשטע שרייבסטו יאר
 געלעכטער דאס אבער גיין. שנעלער גענומען האט ער

 צוריקגעשלעפט אים אקסלען, זיינע אן אנגעדאנגען זיך האט
 אראם, באשטעלט קאפע, א אין אריין ער איז—פאלעס די פאר

 קאפ אראפגעזונקענעם אן מיט זיצן געבליבן און צווייטן א
ברוסט. דער איבער

 דערפאלג גרויסן נאכן היים דער פון אוועק איז ער ווען
 דער :מיינונג א וערביי געהאט ער האט טרילאגיע, זיין פון

 אייראפעי• דער איר ס׳פעלט ! לופט פעלט ליטעראטור יידישער
 —פראנם, א פון אינטעלעקטואליזם דער באלזאק, א פין אטעם שער

 די מיט שטעטעלעך גלופסקער די אין אלץ נאך זיך שטיקט זי
 איז — טראג־ק די ערזאץ׳לעבן! אן ס׳איז מענטשעלעך. קליינע

 ן נישט קאמיזם קיין איז — קאמיזם דער ! נישט טראגיק קיין
 קרעטשמע. א אין פאלק א—שמות אלטע אין ליגט העראיזם דער

 גע- איז בעש״ט דער אפגעטון, דערפון זיך האט ראמאנטיק די
ראמאנטיקצר... לעצטער זייער ווען

!מ׳פארמאכט —
 געשטאנען איז אגארסאן קאפ: רעם אויפגעהויבן האט ער

אים. איבער
*

 מיטן געשלאפן איז אעא פינסטער. געווען איז שטוב אין
 זיך האט אטעם קורצער איר פרוי, פארהארעיועטער א פון שלאף

געפאלן. און זיך בן געהו אינדערלופטן, געהויבן שווער שוועד,
 שלאף, רויקן איר צו פא'דראס א אנגעכאפט האט בורגינען

 פינסטער דער אין ער האט געבריט. אים האט עטעמען איר
 מאנוסקריכטן די מיט וואליזע זיין שראנק דעי פון אראפגענומען

 בעט. אן אגגעשטויסן זיך ער האט קיך, דער צו גייענדיק און
אויפגעקומען. איז אננא

אוועקי זיך פטרט נישט... אלץ נאך שלאפט —
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 אפגע־ ער האט — נאכט קיין נישט טאג, קיין נישט —
ט. צ זים

הארכן... מיך זאלסט דו ווען —
?!! אהיים צוריק צוריק, פארן הארכן, וואם —
דאך... הענגסטו אינדערלופטן דאך... הענגסט —

 נישטערן נעמט און קיך*טיר די זיך הינטער פארהאקט ער
 טענות! אידיאטישע אלע מיט טייוול צום מאנוסקריפטן. די צווישן

 טישעלע? אט־דעם אויף —ארבעטן? קאנען דא ער זאל ווו און
 וואלס בייטאג און !דערויף אנשפארן רעכט נישט ראך זיך מ׳קאן

 גרעגערם דא בלאטע: א פון ווי שטוב, דער פון אנטלאפן ער
 מאנוסקריפטן די קינד... א וויינט ווידער דא שכן, ביים ראדיא א

 פאלשע ווי פינגער, בלאסע שמאלע, זיינע פון ארויס זיך גליטשן
 נעמט הארץ... זיין ארום זיך לייגט שווערקייט א באנקנאטן...

 אים האט )וואס טרילאגיע זיין פון עקזעמפלאר אן אראפ ער
 קול, אויפן זייטל א דורך לייענט געמאכט(, בארימט יידיש אין

 ס׳לאנגווייליקט—אבער באזונדער, ווארט יעדן צו איין זיך הערט
אויסנווייניק. אויף קאפיטלעך גאנצע שוין קען ער אים,

 לויערן קישן אויפן איינשלאפן. נישט ער קאן בעט אין
 ־יין, א אויערן זיינע אין קריכן אננאס, יאקובסאנס,—רייד ארום

אראפ. גייט און אן צוריק האסטיק זיך טוט ער ווערעמלעך... ווי
 מיט געבונדענע א נאכט די שוין ליגט געסלעך די אין

 שפאנט בורגין פאלט. רעגנדל דין א שנירן. גראע ערשטע די
 הוט שווארצן בריים־ראנדיקן דעם איינגעהויקערט, וווהין, א אן

 פאלטנדל לייכטן פון קאלנער דעם אראפגערוקט, שטערן איבערן
 אנט־ונקען זיך וויל גיך, פיפקעט רויכערט, ער און אויפגעשטעלט

 אנקומענדיקע די אומעט, אנקומענדיקן דעם דערשטיקן—רויך מיטן
טאג. גייעם דעם פון פוסטקייט
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 געלעגן איז רובין, נאעל בלל-טוער באקאנטן פון פרוי י1
 אפרייסן געקענם נישט און סאפע גרינער נידעריקער, דער אויף

 ס׳האבן וועלכן אויף פנימל, פוכקע קליין איר העפטל דיקן א פון
 קינסטלעך• מיט אויגן און פילס-שמייכעלע א געלאנגווייליגט זיך

 טיף*דעקאל׳ איר גלאז־גלאנציקע. שווארצאפלען, פארגרעספרטע
 ארעמס, פולע נאקעטע די קנייטשעלע, איין אן האלדז, טירטער

 — אדערל, איינציק קיין באמערקט נישט מ׳האם וועלכע אויף
 איין בלויז פארצעליי. פארהויכט ווי מאטיווייס, געווען זענען

 איינעם פיס די צייט צו צייט פון איבערלייגן דאס — קלייניקייט
 סיזאן מאדאם די מ׳זאל דערלאזט, נישט האט אנדערן, איבערן

 שלאף־ איר אין זיצט וואס פופע, גרויסער דער מיט פארטוישן
בעט. אויפן צימער

 אינסטיטוציעס• וווילטעטיקע עטלעכע פון פרעזידענטין אלם
ה היגטער• בלייבן זאל הויז אייגענע דאס אז געפאסט, נישט איר האט  אפטע אן איז זי ווו הייזער, יידישע רייכע יענע קעגן שטעליק

 זענען דערפאר צוועקך. פילאנטראפישע ריין *צוליב איינגייערין
 פאטעלעב׳ און שענק טישעלעך, מיט געווען באווארפן צימצרן די

 אולטרא, — ווענט די אויף סטילן. אלע פון קרעדענצן מיט לעך,
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 האט אומפארשטענדלעכקייט )זייער בילדער מאדערניסטישע
 זון־אונטער• מיט געפארט באלעבאסטע( דער אימפאנירט שטארק

 סצענעס עראטישע אין בודואר־דאמעלעך מיט אלזשיריע, אין גאנג
 נישס אריך ס׳האט יא, וועלט-בארימטהייטן. פון רעפראדוקציעס און
 פאזיציע, געזעלשאפטלעכער איר צוליב דזשאקאנדע... א עלט5גע

 — נחמן — נאמען ווילד-יידישן מאנס דעם סיזאן מאדאם האט
 נרעסטע די ביי פידל געלערנט זון פ דע ,ארפראכצויזישט5

 הינטעלע גאנט1על אן געקויפט - זיף פאר און פראפעסארן,
פראמענאדן. אירע אלע באגלייט וואס אויסשטעלונג(, אן )אויף

 רעדע א איינשטודירט סיזאן מ״ם האט העפטל דיקן אינעם
 נאך איר ס׳האט פארזאמלונג. אלגעמיינער יערלעכער א פאר

 איז זי ווייל און טון". צו נעם "א סוף פאסיקער דער געפעלט
 פארפלאנטערם דרימל פעדעמלעך זיך האבן געלעגן, לאנג צו שוין
געדאנקען. אירע מיט

 פאר• דער אריינגעקוקט האט פענסטער האלב־אפענעם אין
 אפגע• אן מיט און בלוי בלצסן א מיט אויסגעשמוגקט נאכט,

 רעם ווענט, די פארהילן שאטנדלעך ווייכע לבנהלע. פודערט
 באהעמיע-גלעזלעך, געשליפענע די מיט זשיראנדאל אכט-לאמפיקן

דראפעריעס... סאמעט־גרויע אויס זיך שפרייטן סאפע דער אויף
דרימל. מיטן קעמפט סיזאן מאדאם

הינטעלע. ליב איר צוהילף זי רופט —!באבי —
 אנגענעם- אן גליטשן זיך מט1נ קארידאר ווייטלעכן פון

 נענטער נענטער, אמאל וואס קומט וואס קלינגען, שפילעוודיק
 שטארקער מיט אויפאמאל, אריין זיך עם גיסט צימער אין און

 מיטן איינקלאנג אין ריטמיש, סאפע דער צו ט5לוי באבי פרייד.
 זעען האר קרויזלען ווייסע זיינע האלדז. זיין ארום גלעקעלע,

מארמאר. אין געשניצטע ווי פארנאכט, אין אויס
!מיינם מלאכל —
 לענגלעכע קלוגע די קושט אויגן, די אין אים קושט זי
 איבערן לויפן זיך לאזט און אויערן, אויפגעשפיצטע די מארדקע,

 איר אונטערהאפסנדיק. איר, פאר איר, נאך — באבי צימער.
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 זיך קייקלען — האווקען מוסקוללאז זיין געלעכטערל, מוסקוללאז
 פארמאטערטע א פאלט זי ביז פונאנדער, זיך קייקלען צוזאמען,

 שטעלט ער :באבי אוים נוצט דאס געלעגער. איר אויף צוריק
 מאכם לאכקעס, הינטטערשטע די אויף מאדאם דער פאר זיך

 גלאנציקע בלאנקע, זיינע מיט און טריטעלעך קאקאטישע עטלעכע
 קריגט דערפאר האד... האד!... שטיקלעך 9א ער בייסט ציינער

 אנטוישונג, ס׳ארא !גאט אבער נאש. גרטן 8 געוויינלעך ער
דינסט: די גאר רופט מאדאם

!זשינעט —
 אריין זיך ווייסט צימער פון קייט“טונק דער אין מינוט. א

 — קאם אויפן ארעם־בענדער, דינע מיט פארטעכל שמאל א
קיך־הויב. ווייסער א

 >פיר ? .קאטרער״ געגעסן האט ,קליינער" דער —
איבערבייס.( אזייגער
 — סוכארקעס. מיט מילך וואזעלע פול א מאדאם, יא, -
קול. דערשראקן א ענטפערט
 הינסלס דעם טאפן פינגער )מאדאמס ביען! ביען! —

פארהונגערן... נישט נאר אים מיר זאלסט בויך.( שטייפן
 אפדאנקען: ער וויל אים, מ׳לויבט אז פארשטייט, באבי

 דיקע מאדאמס דער טישעלע גלעזערן ון5 אראפ ער כאפט
מארדקע. זיין אין צו איר דאס טראגט און העפטל

 דעם דארט גיב זשינעט, אליין. מיך לאזט איצטער נו, —
קיכעלע. א .קלייבעם"

 זי ווען שטענדיק, זשיראנדאל. דעם אן נישט צינדט זי
 די ליב זי קריגט רעדע, א מיט ארויסצוטרעטן זיך גריים

 אומזיסם נישט !באזונגען איר האבן פאעטן אזויפיל פינסטערניש.
זאצן... רירנדיקסטע די שענסטע, די צו דעמאלט סיזאן מ״ם טראכט

 פארמאכן זי פרוווט געפינען. גארנישט איצט קאן זי נאר
 אויטאמאבילן- לייכטן דעם פארטויבן פינגער אירע מיט אויגן, די

אויף: זי שפרינגט ענדלעך - — - אוועני דער ון5 רריש
קאפ-ווייטיק! א פאר וואס —
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 אבעד ..ספירן סאמועל בעט-טון א וועט זי איבעריקנס,
נאכנישטא? נאעל איז פארוואס

 סאנה אין אריין זי גייט גאנג געלאסצנעם זאטן, א מים
 זוכן לאנגע דאס אבער ביורא. אין אים צו אנקלינגען קאבינעט:

 נישס( קיינסאל זי געדענקט וומער )זיין טעלעפאן-בוך אינעם
 געלעבם, האט זי וועלכער אין די-רויקייט דערווידערט. איר האט
 זאל רואה אויפטרייסלונג, שום קיין צו דערלאזט נישט האט

 כאנץ־ די פיגור, שלאנקע איר פערזענלעכקייט. איר אנרירן
 עמיגראנטן, ארימע פון קינד דעם אין האבן קינא דער זאלן,

 זי האס ריי דער לויט רייכטום. נאך פארלאנגען אויפגעבלאזן
 מענים־ א און טענצערין א פילם־סטארין, א ווערן: געוואלט

 נאך טרוים דער געלעגן ער כ גי איז אלעס דעם אין טשעמפיאן.
 איידער דערווייסערם, איז אנשטרענגונג פיזישע ווו לעבן, זאט א

 ד האם דער״בער אמביציפס. פערזענלצכע באך זיך יאגן דאס
 גאנץ׳אומבאדיישג־ דעמאלט דעם רובין, נחמן מיט געהאט חתונה

 ער רואם געארס, נישט לחלוטין איר ס׳האט פאבריקאנטל. דיקן
 אנטיפא־ דאה — עיקר דער און איר פון עלטער פיל געווען איז

 :דערגרייכס זי האט אירס זיינם. פנים אויסדרוקלאזע טישע,
 געקענט און אויטאמאביל אייגענעם אן געפירם צירונג, פליאזשעס,
 דפר צו וואלץ. א לעארס פראנז פיאנא דער אויף אויסשפילן

 שפעטעח, סך א געקומען זי איז טעטיקייט געזעלשאפטלעכער
 וואס "ליניע", די פארלוירן האט זי ווען געבורט, זונס גאכן

 דין־געצייכנמע שלאנק, יארןילאנג: אויפצוהאלטן געלונגען איר איז
פיסל. שמאל א בריסטלעך,

 ,ר׳איז טעלעפאן־בוך: דאה פארמאכם האט סיזאן מאדאם
 די ביי יידן, פוילישע די פון פארבאנד אין פארנומען אוודאי

 5 פ^רויכערט האט זי פרעזידענש־וואלך. זיינע צו צוגרייטרנגען
 פאר ארויס. באררעגובגען פוילע מיט לאננזאם, איז און סיגארעט

 פידל־ זיינע :געבליבן שטיין זי איז צימער זונה פון טיר דער
 איר ס׳ווונדערט פאנטאזיע... איר פון פליגל די זענען איבונגען

א. עפעס טענער. באקאנטע די נישט הערט זי וואס טאקע,
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אויער... איר דעי־גריינט איינגעעקשנטס אן גיכס, א קלאפן, מריב
 פאר איבערגעיואקסענער אן זשאזעף, יעריקער פופצן דער

 — באקס״הענטשקעס אין העבט די נאקעם, האלב עלטער, זיין
 אראפגעהאנגען איז וואס זאמד, זעקעלע א מיט געאיבם זיך האם
 זענען פיס פעסטע זיינע צימער. פון ווינקל א אין סופיט פון

 שוו^רצער דער ארומגעשפרונגען. גלידער, גומענע ווי געשיקטע,
 געיוארפן זיך האט שטערן, שטיקל קארגן איבערן האר פלאנמער

 רעכטס, — דא געבויגן זיך קערפער, אטלעטישן מיטן באנאנד
 א קעגן געווערט זיך וואלט ער ווי הינסער, א —גאר דא

קלעפ... שובאס
 שטיין געבליבן מוטער די איז — ? טוסטר וואס זשא! -

בלאסע. א שוועל, דער אויף
 איינעם׳ פון בליק א מיט אויסגעדרייט דך האם ער
 פארפולם האם חוזק״גלאבץ א כוח. זיין כים שטאלצירט וועלכער

 פנים, באנאלן פארסאפעטן, רויטן, אויפן צצגאסן זיך ויגן, זיינע
:עזות־שמייכעלע אן ליפן-אויסגעקנייטשט ברייטע די ארום און

פידל. כ׳שפיל מא... דאך, זע:ט -
 חיום גרעסטער איר אויפגעציטערט: האט סיזאן מאדאם

 געניקלסן ברייטן אויפן פיס. אירע פאר צעבראכן געלעגן אין
 איז צימער וס׳גאנצע טיול בלויע א מיט איבערגעצויגן בעט,

 גע־ ערגעץ־ווו האט מאדאם טאן, בלויען אץ געווארן געהאלטן
אימ שעפערישן ארויסצורופן בכוח איז קאליר דער אז הערם,
 צעפליקטע אינסטרומענט, דער געוואלגערט זיך האט פולס(,

 בארימטע פון מאנאגראפיעס בוך צצשיט א נאטן, בלעטלעך
צושטאבד! אזא אין זשא איר און מוזיקער...
אויסוואקסןז... דיר פון וועט וואס גאט! מיין -

 אירע ווי פונקט צערייצט, אים האט אנוועזנהייט איר
 אידיאטישע. אלס קלאסיפיצירט האט ער וועלכע טענות", "אייביקע

 פלעגט זי געהאט. פיינט שוין איר ער האט קינד, אלס נאך
 גע• אים קינדער, אנדערע מים שפילן זיך לאזן נישט אים

 פידל-לעקציעס מיט שפעטער פיאנא״פראפעסארן, מיט ט
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געווען... זענען געסט ויען פאבול, א לאפאנטענס רעציטירן מיט און
 נארישער דיין אז געזאגט, מאל טויזנט שוין דיר כ׳האב —

 אויפגעהריבן זשאזעף האט —נערוון! די אויף מיר האקט פידל
 נאכהענגענריקן דעם אין באקס! גענומען ווידער און טאן דעם

זאמד. זעקעלע
 געעט^נען אלץ נאך סיזאן מאדאם איז צעטומלטע א

 הארטע זונט דעם דערגאנגען זענען אויערן אירע צו טיר. דער
 איר האט ווייטיק שטארקער א ווילד. ברוטאל, פויסטן-קלעפ

 איר אין ^ריינגעביסן זיך וואלטן 9קלע די גלייך דורכגענומען,
בריסטן... אירע אין לייב,

 זובס דע□ ארומגענוסען צימער, אין אריין טיפער איז זי
 געמאלט און ארעמס, ווייכע קילע, אירע מיט קערפער צעהיצטן

פידלער... ב^רימטן א פון קאריערע די ים א פאר
 געוווסם׳ האט )ער שמייכעלע עזותדיקן זעלבן מיטן ער,

 באמיט זיך ער האט דאך - פיין איר ער פארשאפט דערמיט אז
 געפלאגטע די פאר נקמה 8 ווערטער, זיינע אויסצוציען

:קינדער־יארן(
 שטארקסטער דער - רובין זשא : פאר זיך שטעלסט —

וועלט־טשעמפיאן... מאן...
 אפגעשטויסן בוחרת אלע מיט אים זי האט — אידיאט!! —

זארויסגעלאפן. ווי כמעט און
 איינגעטונקען רייד מויל פול א מיט נאך איר איז ער

געלעכטער: אין
 דיין אן פראנצויזיש רעדן לערנען נאך דיר כ׳קען —

 מענלעכע דאס פארטוישן צו נישט און אקצענט, יידישן
!...ווייבלעכן מיטן

 מער זשאזעפן זיך האט צימער, זיין אין צוריקגעקומען
 אנגע■ אים אין זיך האט פארדראס א באקסן• צו געגלוסט נישט
 — אים זידלען צו זיך דערלויבט וואס מוטער, דער צו צונדן

 די מ׳לייגט וועמען אויף קלוב, אין בעסטע די פון איינעם
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 וואס פרויען. צו שוין גייט וועלכער אים, ;האפענונגען גרעסטע
זיך? מיט זי מיינט

 אנגעהויבן ער האט - יידענע( )שמוציקע !יופץ סאל —
 בעט פון פידל די אראפגעשטופט פוס מיטן און גוואלדעווען.

 טיולענע בלויע די סמיטשיק, פון פעדעם אויסגעצופט דר׳ערד, אויף
 גענומען ער האט דערנאך שרייב־טישל. ארוס פארדרייט צודעק

 געוואלט עס בעטגעוואנד, קלארן אויפן שיך די מיט שפרינגען
 פאר• ער האט שפעטער מידקייט. ביז געשפרונגען דורכלעכערן,

 שליסל־לאך אין אריינגעשריגן ווידעראמאל טיח די שלאסן
 א מיט געלעגער אויפן זיך אוועקגעלייגט און יופיך ,סאל

אוונט-ברויט. צום זיך צורירן נישט :באשלום פארעקשנטן

 נישט אבער ראדיא. דעם אויפגעדרייט האט סיזאן מאדאם
 נישט דאמעףזאקן, שענסטע די איינצוקויפן ווו אנווייזונגען, די
אויפרעגונג. איר שטילן צו געווען בכוח זענען מחיק, לייכטע די

 טעטיקייט, געזעלשאפטלעכער צו גענומען זיך האט זי זינט
 אריינגעריסן באנקעטן, און בעלער וווילטעטיקע אויף פארקערט

 אנגעזעענסטע די אין צוועקן" פילאנטראפישע ריין "צוליב זיך
 אדוואקאט בארימטן מיטן אינטים־באפריינדעט געווארן הייזער,

 זי האט הילף זיין )מיט וואהל מ׳סיע פארלעמענטאריער, און
 האט - עהרן-לעגיאן( פון אויסצייכענונג די קריגן צו געהאפס

 נישט־ אירע אלע פיגור. פאפולערע א ווערן פון געחלומט זי
 אויפן געקומען געקומען, צוהילף זענען אמביציעס אויסגעלעבטע

 פאר־ קליינע טעגלעכע די וואס פאסיוויטעט, דער פון ארט
 נעשפענדעט האט זי בלויז נישט מיטגעברענגט. האבן געניגנס

 שפילן צו געשטופט זי האט מאן דעם אויך—סומעס, אנגעזעענע
 אלס זשא, לעבן. געזעלשאפטלעכן אין ראלן פאראנטווארטלעכע

 איר פאר קרוין די זיין געזאלט האט קינסטלער בארימטער
פאפולאריטעט...
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 מאדע־זשורנאל איין דורכגעווארפן האט סיזאן מאדאם
 לאנג-אנגעהויבענעם שוין דעם לייענען געפרוווט אנדערן, נאכן

דינסט-מיידל: צום געקלונגען מינוט פאר יעדע און דעקאברא-ראמאן
טיי! גלאז א —
י קעמל דאס —
י "קליינעם" דעם אריין מיר שיק —

 ארויסגע־ האט רויט, פעטן א פון צינגל, שמאלע באפים
 אויפן איבערגעקערט ציינער. בלאנקע זיינע צווישן פון פלאטערט

 באלעבאסטעס דער אונטערגעגעבן תאווה מיט זיך ער האט רוקן,
 בויך. אויסגעפילטן זיין געצערטלט האבן וועלכע פינגער, ווייכע

 פארווארפן, זייט א אן — קאפ דעם צוגעמרוזשעט, אויגן די
 האוררר... געמורמלט: פארגעסנהייט זיסער אין ער האט

האוררר...
 אירע ביי צייט-פארטרייב דער געווען איז הינטל דאס

 פידל־סצענעס אויפגערעגטע די פאר מאן, מיטן צוזאמענשטויסן
 באהערשן זי פלעגן וואס געפילן, עראטישע די פאר און זון מיטן
 ארטיקל אן לייענענדיק אדער וואהל, מ׳סיע רעדן הערן ביים

ספיר. סאמועל פון
 א רובין אומבאקאנטן דעם פון געמאכט האט "וועד —

 נישט האט מענטש א אז נאמען? שטיקל א זיין זאל נאמען?
 אייב־ אמאל אים ס׳זאל י רעדע א מיט אויפצוטרעטן אנונג קיין

 און צייטונג... א אין ווערטער נארישע דריי אנצושרייבן פאלן
 טאטן אין נישט אויב "תכשיט/ דער געראטן איז וועמען אין

לאכן/.. נארישן מיטן סיי שכל, מיטן סיי אריין?
 זיך האט ער קלינג. א אויפגעכאפט האבן אויערן באביס

 און געביל א מיט פינגער מאדאמס אונטער פון אפערגעגליטשט
פייל. א ווי טיר, רער צו געטון צי א

 זיין געשלעפט האט באבי געקלונגען. האט טעלעפאן דער
קלייד. פארן באלעבאסטע

ספיר?... גאר, איר זענט דאס אך, ווער?... —
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 זי געדכס, איר אריף ארויס איז רויטקייט ווארעמע א
ברוסט-ווארצלען. די צו ביז דורכגענופען

 !אננעקלונגען האט ער וואס ביען, סרע ביען, טרע —
 נייעס, וועלכע און טאלאנט... זיין אין טאקע דך נויטיקט זי

שער? מאן
 געלעבט אינזשיניער. אויף שטודירט האט ספיר סאמועל

 און געקאסם אים זיי האבן שעהן צופיל אבער לעקציעס. פון
 האס מיטאג. זאטן א אפצועסן געגעבן מעגלעכקייטן ורינציק צו
 אויסערגעוויינלעכע זיין זשורנאליסטיק. צו געווארפן זיך ער

 האלב א מיט קאנטשאפט שליסן צו פעיקייט די רירעוודיקייט,
 אים האט — שפראכן עטלעכע אין זיין באהאוונט דאס ווארט,

 געהאם ער האט פארטייען אלע צווישן אריינגעפירט. אומעטום
 רעפאר־ געדרוקס האט ער צוגעשטימט.—איינעם יעדן און פריינד
 אינטערוויוען געקליבן צייטונגען, ווייסגווארדיעשע אין סאזשן

 אריס" די פאר פערזענלעכקייטן קריסטלעכע און יידישע ביי
 אריינגע" ציים צר צייט פון און קאנסיסטאריע דער פון גאבעם

 יידיש׳בירגער• א אין מאפאסאן לא א דערציילונג, א קוועטשט
בלאט. לעכן

 ־פילאנ אירע אויף איינלאדן אים פלעגט סיזאן מאדאם
 געהעריקן א אים ביי געבעטן אונטערהאלסונגען, טראפישע

 אויס• זיין — סימפאניעס" ״נישט-פארענדיקטע אירע פאר ״סוף״
 מיט צוהילף אים קומענדיק שמאלץ געפילט זיך און — דרוק

סומעס. קליינע
 זיין הומאר. מיט און גיך גערעדט האט ספיר סאמועל

 דעגע* א ון5 נאכגיביקייט עלאסטישע די פארמאגט האט קול
 פראג־ מיט רוסיש יידיש, פון געמיש א — שפראך זיין נערירטן.

 וויץ, גאלאנטער א ווי מאדאם, די אמוזירט זייער האט צויזיש,
איר מיט אויג אויף אויג זייענדיק דערלויבן זיך פלעגט ער וואס

 דאסמאל: עם זיך האנדלט ענין אנדערן גאנץ א אין
 צוג אין געשמוגלט זיך האט וואס יינגעלע, יידיש א וועגן

ודארשע־פאריז.
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 סאש... אין מיר ביי שוין ליגט לעבנס־געשיכטע זיין —
 פאר און פסיכא״צנאליטיקער... פאר מאטעריצל אינטערעסאנט

 אום" עקאנאמישער בנוגע אטאוויזם טאקע איז וואס מארקסיסטן.
 אינטערעסאנס... אויסדרוק? צום שטארקער קומט וואס און נעבונג?

 אויבנישם, איינשטעלן, אים פצר זיך דארף פערזאן פאסנדיקע א
 ואגב וראם צוריקגעשיקט. ווערט און שטראף די אפ ער זיצט

דערצו? איר
שפעט? צו נישט איז געווים! געוויס! —

זיין י?קר קען זי —
 איינציקער, דער אפשר זענט איר שער, מאן ביען, טרע —
רעדאקציעז אין איר בלייבס מיר... אין געדענקט רועלכער

 בילארד־ פארטיע א "באלטהאזאר", אין זיין כ׳וועל ניין. —
מאמענט... איין !האלא איבעריקנס...

 פונקט גערייצם, געשלעכטלעך אים האט שטימע ווייכע איר
 פלעגם ער קערפער. שלאנקער נאך״גענרג פרויאיש־פולער, איר ווי

 עמפינדונג ערשטע ,די אנצוגעהערן: געבן אפט גא:ץ איר דאם
 לייב, איר נאר פרוי, דער אין מענטש דער נישט איז מאן פארן
 הארבן שארפן, א ווי חושים, זיינע אלע מיט דערפילט ער וואט

 זעלבסם־ אויס נישס קיינמאל זיך לעבט הארץ דאס געטראנק.
 אונטערגעווארפן אלעם פאר איז הארץ מאנס רעם שטענדיק,

 פריינדשאפט פלאטאנישע אויפצוהאלטן פאטענץ. מענלעכער זיין
 האט ער אלט"... גענוג נאכנישט איך בין דערצו -- אייך מיט

 אומגליקלעכן איר וועגן פארטרויאונגען, אירע פון געוווהט
 די איז — געזאגט ער האם—ווייסע אונדז, .פאר פאמיליעףלעבן.

 באהאלט צי אזיע". פאר איז אפיום וואס אייגענע, דאס עראטיק
 נאב־ לאנג איר האט ער געליבטן? איר ערגעץ״ווו נישט זי

 רייכער אזא אבער גישט. אז איבערצייגט, זיך און שפיאנירט
 אמביציעזע מיט בלויז אויסגעפולט זיין נישט דאך קאן קערפער

י פאנטצזיעם
 געזוכט עפעס און באסאנט ער האט — מאמענט, איין —

122



 איינלאדונג אן עם: איז אט — וועסטל־קעשענקעס זייגע צווישן
"אטהענעאן"... אין פרעמיערע דער צר

ווען? אויף —
מארגן. אויף —
 פון איינפלוס אונטערן גערעדט אלץ האט זי — ן ביען —

 — געפרעגט: ווידעראמאל יינגל. יידישן מיטן געשיכטע רער
שפעט?... צו נישט באמת איז

 עטלעכע געכאפט טרייבל, דאם אוועקגעלייגט האט זי
 ס׳וועס וואלץ... א פרן מיט א עפעס "פלעיעל", אויפן אקארדן

 רעדע... רירנדיקער א מיט אויפטרעטן וועט זי געריכט... א זיין
זייטן... אלע פון פאטאגראפיסטן

 פיאנא״קלאנגען. די אונטער פארבענקט וואיעט באבי
 א אים שענקט און ארעמס אירע אין איין אים שליסט מאדאם

 אין איינזיצן מער נישט אבער קאן זי שאקאלאדע. שטיק גרוים
 צו פלאפלען, צו עמיצן מיט באדערפעניש א פילט צימער,

אריין. קיך אין זי קומט — לאכן
 ביסס ? הא פאריז, שטאס שייגע א זשינעטל, נע, —

 אויס זי רעדט —ברודער? דער שרייבט וואט און צופרידן?...
יידיש. אויף מיידל צום רחמנות

 האט פוילן, אין לוסט*רייזע א פון צוריק, יאר עטלעכע מיט
 קיילעכיקע א קוזינע, ווייטע א גיטעלען, מיטגעברענגט מאדאם
 אקט.( געזעלשאפטלעכער ערשטער איר געווען איז )דאס יתומה

 צייט דער מיט גערוימט. בלויז מיידל דאס האט אנהויב אין
 פראנצויזישע די רוען און קאכן, גוט אויסגעלערנט זיך זי האט

 ארימע די איר האט מאן, א מיט וווינען אוועק איז דינסט
פארטראטן. קוזינקע

 פנימל פראווינצערישע — זשינעט אצינד — גיטעלעס אויף
 אין זיך ארומגעפלאגט האבן פון אונטערטעניקייט די ליגט

 מייערן־ אירע טישן. דע פרע: ביי געגעסן און בעטן פרעמדע
 איר אין נאך ס׳ברענט פעט: תמיד איצט זענען ליפן רויטע

 ביזן פולער א ווארטן טעלער איר מעג זיידן. פון הונגער דער
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 פער־ :קריגעלעך אלע פון טעפ, אלע פון זי לעקט דאך — אויג
 וואלס ברודער איר ווען 1 כ׳לעבן זינד, א ארויסווארפן? וואס

י... זיין געקאנט דא
 א פאר מ׳שטארבט מאדאם, שרייבן, ער זאל וואס —

אינגאנצן. עם איז דאס קארטאפלע...
 מאכן גלייך וואנט־שפיגעלע צום גייט באלעבאסטע די

פריזור. איר
 זי וואס שוין, איר פארדריסט — כ׳ווייס... כ׳ווייס... -

 האבן :באשעפענישן אימגליקלעך־פוסטע ס׳ארא געפרעגט. האט
!פרעם דעם זינען אין שטענדיק

 א ברודצר. פון רעדט זי ווען אויגן די פייכטן גיטעלען
 קאליע ווערט עסן אזויפיל :האלדז איר ווערגט טרערן שטריק

 גע־ א פארצערעוועט האט זי ווי לאנג שוין הויזי... דעם אין
 סענסים אוועק לייגט זי אריבערצונעמען. ברודער דעם - דאנק

 איר פעלם עס נאד טרוקענען. צום שוואמען ווי סענטים, צו
גענוג. גאך

 — ער... איז בלעפארזש, א הענט... גאלדענע פאר א —
ברודער. דעם לויבן צו וועמען פאר האט זי אז הנאה איר טום

 גוטער גאנץ א זיך, דאבס ביסט, זשינעטל, נאר, זע —
 עם וועט אקאזשו, אויף האר די איבערפארבן כ׳זאל :מבין
הא?... אמת, דעם נאר קליידן? מיר

קלינגען. נערוועז קורץ, א
!גייט נאעל —

 איר הערן סיזאן מאדאם לאזט טיר דער צו וועג אויפן
:פראנצויזיש אין דאסמאל שטימעלע, אפיציעל

טיש! דעם גרייטן מ׳דארף —

 דער און אויפגעהייטערט. פארויטלט, איז רובין נאעל
 סאכט אים( אין צומיינסטן האסט זי )וואט שמייכל נארישער

 וואס פליך, דעם באקן, ראזירטע גלאט פעטע, זיינע גלאנצן
שטערן. איבערן באלד אן זיך הריבט



ס׳פ$? אנטשולדיקן. מיר וועסט שערי, —
 טראדיציאנעלע די פאר פנים דאס אונטער שטעלט זי

אפקומעניש!( )וויפל באגריסונגס־-קושן. צוויי
 אמאל נישם ביורא... אין אנגעקלונגען אפילו כ׳האב —

שטרייקן א
 אריבער גייט ער —שעריי... איין, דיר אלט5 וואס —

 אזא געוואגטקייט, אזא דיר, כ׳זאג—אים נאך זי עס-צימער, אין
 הארץ דאס נעמט )איר !געשעעניש אויסערגערריינלעך אן מום...

 בלוט )דאס פול... פול, דערמיט איו אוונט-פרעסע די קלאפן(
 י מיר פאר אפגעמאסטן ווי פהע, אריין( קאפ אין שוין איר זעצם

 פליגלען, מיינע אונטער גענומען שוין כ׳האב׳ם אז שערי, הערסט,
 די געמאלדן נישט האט ראדיא דער געשטעלט... אדוואקאם אן

יינגעלע... יידיש א וועגן ? ווארשע-פאריז צוג מיטן מעשה
 מיסל" דער פון טריומף דער געפלעפטע... א שטייט זי

 גרויס, גאר ווערן אויגן אירע שטאלץ... איר איבער מעסיקייט
 אין זיך זיי שניידן שארפן אויסגצקרומטע ווי און שווארץ־בייז

אריין. מויל זיין
 עק מיטן ווארטן געלאזט מיך האסטו דערפאריא —

כבוד?... ביסעלע נעבעכדיק דיין צוליב אצינד, ביז
 נאך איז קאנדידאטור מיין סיזאן, זיך, באדענק אבער —
געזיכערט! אזוי געווען נישט קיינמאל
 ביי ווי קוקן, נישט איצט קאן זי נישט. אים הערט זי

 ליפן פייכטע פליישיקע, זיינע פונאנדער זיך שארן ווארט יעדן
ציין. גאלדענע צעשטעלטע די אפ דעקן און

!עגא:סט מיאוסער —
 א מאכט זי אבער איינשטילן, ארומנעמען, זי וויל ער

זאך. עקלריקער אן פון זיך מ׳דערווייטערט ווי צוריק, אויף שפרייז
 ייד קליינשטעטלדיקער זעלבער דער פארבליבן ביסטאך —

 מאדערנער א כא... אייראפעי פון הארץ סאמע אין דא, אפילו
 א ווי אמביציעס, פון הויל ביםט$ך זיין... דאס וויל מענטש

דיר... פעלט שכל לאמטערי

ו 25



 ער אויערן. אייגענע די געגלויבט נישט האט רובין נאעל
 א מיט גוט-באפליישטער, א מיטל-וווקסיקער, א געשטאנען איז
 דער־ רייד, די דערפילט, זיי ער האט פלוצים הנאה... ם פנ פול

אים... פון פלייש פאסן אפ רייסן ..אים גריזשען זיי ווי ילט3
 אריין, טיש אין פויסטן ביידע מיט געטון זעץ א האט ער

איבערגעקערט. זיך האט רויין קאראפקע די אזש
!!!מויל דאס האלט שרה, —

 אין לעבנס׳אינהאלט גאנצער זיין ענערגיע, גאנצע זיין
 ווי זיך האבן רואם ווערטער, יידישע פיר אט״די אין געלעגן

אריינגעשטאכן... לייב סיזאנס מאדאם אין גאפלען פיר
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 צו־ זענען זשאק מ׳סיע און מאקס מ׳סיע חברים, יידע3
 האטעל" בעלווילער איין נארד־וואקזאל, אויפן אפגעשטיגן זאמען

 דער־ געהונגערט. באבאנד און צייט שטיק א באוווינט צימערל
 נאב" שבת יעדן זיי האבן אפגליקן, גענומען זיי ס׳האט אז נאך,

 עקאנאמיעם. זייערע אריין פאסט דער אין אוועקגעטראגן מיטאג
 אראפ׳ ווייבלעך ;ייערע הברים ביידע האבן שפעטער נאך און

 בארג־ארויף, געגאנגען טריט זיכערע מיט געלאסן, און געברענגט,
"אלרייטניקעס". ווי אייגענע -וואסאיזדאס געווארן״פאמאלניקעם"

 זונטיק־גאנג. שעה פערטל א וווינט אנדערן פון איינער
 רויטע פירקאנטיקע, מיט באווארפן זענען אפארטאמענטן זייערע

 זייגער א שטייט קאמין אויפן עס־צימער אין מעבל. שטיקער
 מארמאר, קינסטלעכן אין געפאסט טבע( זיין נישט איז )גייען

 אויף זייטן. די ביי וואזעס יאפאנישע אימיטירטע צוויי מיט
 פרוי נאקעטע פארצעלייענע א אויסגעצויגן ליגט קאמאדע דצר
 קלאש גלעזערנער א — טיש אויפן הענט. די אין ביכל א מיט
 מאדאמען: ביידע זאגן זיי וועגן וואט בלומען, בלעכענע מים
 שלאף■ אין יעבעדיקע!" ווי שענער נאך זענען פאראל, ,מא

 בעט אויפן ; ראז ראמאנטישן א .פון טאפעטן די זענען צימער
 קלייד. מארי-אנטואנעט זיידן בלא, א אין פופע גרויסע א קעניגט
פאר• ון5 פארבן( )אין התונה״&ארטרעט דער קעניגט בעם איבערן
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 קרקן אנדערער, דער קעגנאיבער אייגע ווענט, די אויף פאלק.
 אירע — ראמפן באגילדעטע מיט שויבן הינטער פון — ארויס

עלטערן. זיינע און עלטערן
 ארם בבבודיקסטע דאס רארנפמט אפארטאפענטן ביידע אין

 קיינמאל רוט רואם ראדיא־קאסטן, פירקאגטיקער גרויסער דפר
 גייען זיי אדער שוין, שלאפן באלעבאסים די ווען סיידן נישט,
שפאצירן. — "פראמנע־ אראפ

 זונטיק־גאנג שעה פערטל א וווינם מאקס מ׳סיע הגם און
 גאנצע א נישט זיך זיי זעען פונדעסטוועגן זשאק, מ׳סיע פין

 מים טון צו האבן הוהאט, פא פארהארעוועט, זע:ען זיי —וראך
 קרובים קיין ווי אזוי און האנדלס-בריוו. מיט און וועקסעלעך

 קיינסאל זיי האבן פריינד ווי אזוי און הי, דא נישט זיי האבן
 געווארן זיי ביי איז — איינצושאפן זיך געהאט צייט קיין נישט

 ארן סיטאג צווייטן ביים אייגער ע:ם זונטיק יעדן מנהג: א
טאג. דעם צוזאמען ס׳פארברענגט

 די און מאקס מ״ם די זיך טרעפן נאכמיטאג באלד שבת,
 גאנצע דארט פטרן זיי פריז־ער. יידישן זייער ביי זשאק כדם
 סך א מיט ארויס דערנאך זיי קימפן אבער דערפאר שעה. דריי

 אונטעראזירם, ברעמען די האר, שטרוי*בלאנדירטע די אין קארבן
 הענסעלצך, פוכקע קדייגע זייערע פון נעגל שפיציקע לאנגע די

לאק העליש-רויטן מיט גלאנצן
 האבן זיי נאר אפ. זיך זיי שסעלן קאפע״שפיגל יעדן ביי

אייגע: פרעגט שפיגלען. די צו צוטרוי קיין נישט
? טעם א עפעס ס׳האט מאקס, מ״ם נאר, זי זעען —

אנדערע: די פרעגט
זשאק? מ״ם סיר, ביי און -
 בוזעמס הויך׳אויסנעבעטע פיט רונריקע, קליינע, זענען זיי

 ווילן לעטשעלצך, קליינע טראגן זיי היפטן. ברייטע מים און
 דעריבער אפצאסן, הויכע זייער אויף — §יסל געשיקט א האבן

 דער אר6 אייגע נאר !סבגות״נפשות — פיס די זיי ברענען
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 יעדע זיי, קרעכצן זיין. צו מודה דאס זיך שעמט אנדערער
 צים כ׳קים ווען וואס, נישט "כ׳ווייס ווערטער: אנדערע טיט

 איז דא זשאק, מ״ם זי, קימען פארמאטערט... ווער׳ך פריזיער
באנק. ליידיקע א

 האנט-בייטלען די פון ארויס נעמען צו, זיך זעצן זיי
 פוכקע פולע זייערע גרויסקייט מ־ט באטראכטן און שפיגעלעך

 אב* זאט צוגערויטלט, זאט זענען וואס ליפן, פולע די און באקן
 רעיון אויפן זיי קומען שוין, זיצן זיי ווייל און געפודערם.

 מאל א שוין זיך האבן זיי וועלכע וועגן געשעענישן, כלערליי
דערציילט. ערציק5

 איז מיינער )קינא(, "סינעמא' אין אנומלט אזוי כ׳זיץ —
 צו זיך האט איז ציגארעטן, נאך ארויסגעגאנגען געהאט עפעס

 גאלד, שטיק א — איהן כ׳זאג פראנצויז, א שארן גענומען פיר
 געצאצקעטע פאר א מיט האר, טשופרינע שווארצע א מיש

וואנסצלעך...
 מיס יעך פאר טאסער פראנצויזן! די מיט זיך שפילט —

 אזעלכע־א גארנישט, שוין זי פרעגן איז — מעטרא אין מיינעם
..געשפאן מיין ער, קריגט אויגענעס גרויסע

 "זשאלו" איז מאן א אז זיין, טאק־ש באדארף אזוי —
!סימן גאלדענער א עס איז )אייפערזיכטיק(

 זיך קייקלט העלדזער געפאקטע קורצע, זייערע פון און
געלעכטערל. שמאלציק א ארוים

 סוד: מיסטעריעזן א סארציילן איהן כ׳ל הערן, זי —
 אריין קאפע א אין מיטגעשלעפט עמיצער מיך האט וראך יענע
 ^יין מיט !אי׳דאם קאפע יענע בולוואי־ן... גרויסע די אויף

!...הייסט שיין וואס שיין, — ווארט
ני... ני, —
 סאמע־ צונויף דארטן זיך קומען אויס, זי הערן איז —

 און געליבטן א האבן זי :עקזעמפל פאר פא"עלעך. ראדנע
 גיס איז קינאס, די אין .ארומ״אזשעך שטענדיק נישט צ׳ווילט

 און מ׳שפילט, און מ׳טאנצט ראנדע׳ווו... א דארטן ענק עץ
נישט?... דען דואס
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ז קזןרראלערן יענע מסתמא און ני... —
 מאיעססעטיש, און שלאנק נישט, ליבצרשט זי פרעגן —

 פארלאזן ווארט, איין מיט אפמשלען... איהן איך זאל וואס ווי
גוסט. מיין אויף זיך זי

 צוגיין אזוי גלאט געקענט מ׳וואלט אפשר... אז כ׳מיין... —
קציוע. שווארצע א אויסטרינקען

 שווייגן זיי גלאנץ. זינדיקן מים אן זיך פילן אויגן ביידנם
 זיי קומען אזוי שמייכלענדיק און איבער... זיך שמייכלען און

 "רוסיש, גערעדט ס׳ווערט ווו — אפטייק יידישער רער אין אדיין
אפווצגן. זיך - יודיש״ אוגד דויטש פאלניש,
 מאמע־לשון אויף ^פטייקצר מיטן איין זיי טענהן נג8ל

 אויפצו־ מיטל שפאגל׳ניי א מיט צופרידענע, אוועק גייען און
פראפעסאר. קאליפארגיער בארימטן 8 פון מיטל $ "ליניע", די האלמן

 פ^רן איינקויפן אנדצרער דער איינע העלפט דערנאך
מיטאג. מארגנדיקן גרויסן

 באד יידישער דער אין אינדערפרי, זונטיק צומארגנס,
 מ׳היע זיך טרעפן — פאל״ סט. "ה^מאם נאמען טערקישן מימן

 שטייען פארע-שטיבל קאכעדיקן דעם אין זשאק. מ׳סיע און מאקס
 אויף קארקעס קורצע גראבע, באפליישטע, גוט — הברים ביידע

 זייערע פליכעלעך. קיילעכיקע באלעבאטישע מיט קסלען,8 ברייטע
 וווילקייט. צופיל פון פארע, צופיל בון רויט רויט, זענען פנימער
אונטער: זיי קרעכצלען נחתדיק

!באץ סע אה... -
 די צו לייבער פעטע זייצרע אוועק טראגן זיי און

מ^סאזשיםטן.
 באד• ווייסע אין איינגעהילט זיך מען טרעמט שפעטער

 ווארעמען דעם אין זונטיק, יעדן ווי טישל, זעלבן ביים כאלאטן,
 דערל^נגען, צו וואט שוין, ווייסט גארסאן דער בופעט-ז^ל.

 באבקע^ מיט קאווע ווייסע צו ברענגט און מער נישט צר פרעגם
 פון פארטזעצונג די בלאט זיין א־ן יעדער לייענען און עסן זיי

ראמאן. הצכטטישפאנענדן דעם
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 פיסלעך שיינע די אויף קוקידיק זאגט, זשאק מ׳סיע א׳ין
קאסירערין: דעי־ פוץ

 ווערט אזוי — חתונה נאר זי האט טאמער יידישקע, א -
צעכליאפעט. באלד זי

 פינף צום שוין מאקס מ׳סיע ענטפערט — ני, שוין, ני —
 רואם פרעגן, נישט זאלסטו יידישקע א ביי - מאל נ־ינציקטן און

 דערויף קאן פראנצוזקעלע א נאר אמור. ליבע, אזוינס ס׳איז
 א אויף מיטגיין מיר מיט ווילסט זשאקעלע, הער, ענטפערן...

 די זאגן מען ׳עט ווילסט?... אבער ביינאכט? היינט ראנדקע
 שיס איז ? ווא סא )פארזאמלונג(, "רציניאך א מ׳האט אז ווייבער,

גארסאן! קערטל. א מאכן לאמער אצינד און פיפטל. א אריין
 גלעזעלעך קליינע זיך מ׳צאלט זיי. שפילן צייט שעה א

 גאנצער א פון נייעסלעך די אויס מ׳שאקלט און אפעריטיוו-וויין
וויצן. מיט באזאלצן און באפעפערט וואך,

אנטאן. זיך קאבינע זיין צו יעדער גייט צוועלף האלב ארום
? אריבער באלד קומסטו איז —
פאפן? צו זיין עפעס ס׳עט נאר, מיר זאג —
 נאכער שוין ׳עסט טרונק, גוטן א מיט נאר ברענג —

 ראנדקע? דער אויף פירן דיך כ׳על ווו ווייסט זשאקעלע, זען...
קאפע... יענער אין בולווארן, גרויסע די אויף דארם,

מיטאג. דער פאר היינט קומט מאקסאווע רער ביי
 ראדיא- פירקאנטיקער דער געוואלדעוועט עס-צימער אין

 אנדערע, די קעגן איינע טאנצן ארום, הוליען אינדערלופטן קאסטן.
 געדעמפט פון יויך, מיט קניידלעך און פיש געפילטע פון ריהות

 און מעגעלעך געפילטע פון גענזנס, צוגעבראטן און רינד־פלייש
 א פון געקלימפער. גאפל-טעלער א איז טיש ביים שטראדל...

 עס זיך גולגלט באלד און אריין גלאז א אין זיך גולגלט פלאש
סמאטשקען: פאפן, צייןגריזשען,ליפן האלדזאריין. א אין גלאז פון

אויסצוזאגן... סוד א —
קען!... זי קען, זי -
איז? גיט וואס מענער, עץ, ווייסס ^זיסטן —

133



 קרעפדעשין. שווארץ א אין אנגעטאן איז מאקסאווע די
 הינטן־ פון און פארנט פון דעקאלטן טיפע צוויי מיט קלייד
 נאקעטע די א?רס, פנים קיילעכיקע אונטערגעשמינקטע דאס

 אין לויפן אפטן צו פון נחת, פון ארעמס-גלאנצן פליישיקע
 דאס גישט זי פארגינט דינסט )דער מאכלים די נאך אריין קיך

 האלבער א אויף זיצט זי טיש(. צום דערלאנגען פון פארגעניגן
עסנס. אלע פון צוגלייך נאשט און שטול

 בא* דאס באקן, שווערע זיינע אויבן־אן, זיצט מאן איר
 א וואלט ער ווי דערשוויצט, רויט, זיינען פליכל לעבאטישע

געטון. ארבעט פיזישע שווערע זייער
 ער רוקט — ווייב מיין סוד, $ פארציילן דיר כ׳על —

 חלומט עפעס — ביינדעלעך אויסגענאגטע טעלער א אפ זיך פון
 זעלבן ביים געקויפט נישט האסטו פלייש דאס אז מיר, זיך

,בושער".
 נאזע. דער פאר נעפלויגן עפעס שוין אים ס׳איז שוין, —

בייז. אן אים זי -קוקט
 פעמע זיינע זיך צעשמארן — פארקערט... קאנטרער, —

געלעכטערל. אויסגעקייעט אן ארויס ס׳פאלט און ליפן
 רי" ראדיא־קאסטן פירקאנטיקן אין מיט. לאכן געסט די

 פון אריין זיך וויגט מאקסאווע די דזשאז־ארקעסטער. א טשעט
 וויין גלאז א האלט מאקס מ׳סיע עסן. פארציעם נייע מיט קיך

איר: צו שרייט און אינדערהויך
!ברית א אויף באראיאר מעטשעם —
 איז דא — !באלעבאסטע די צוריק שרייט — !מוחל —

 !לעבן אין פלעזיר האבן פרוי א וויל דא !אינדערהיים נישט
!חתונה דער נאך יאר צוואנציק אפיליק ס׳ערשטלינג מען האט דא

 מ׳גע׳ - זשאקאיוע די צוהילף איר קומט — !בראווא —
!מיסיע די מענער, אייך, טרוים

 מאקס מ׳סיע אונטער זיך זינגט פאריז... מאן פאריז... מאן
 נוס ברעזיליאנישע א אויפקנאקן ער וויל פויסט דער מיט און

 דער• א זיך אלץ גיט קלאפ שטארקן צו דעם פון סיש. אויפן
 צי• א זיך גיט וויין רויטער פלאש א און צעקלונג א שרעק,
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 פלאצט פארווען, א אן פארוואס, א אן פלוצטהאלבן, ואו •אויס
 טיש דער אזשיק - געלעכטער אזא בייט ארוים באלעבאס דער

 די זיך פארקייכן קוקנדיק אים אויף און שאקלען. זיך נעמט
 גאנצע וויצן, גאנצע אויס לאפם מאקס מ׳סיע איבעריקע...

 זיצן ווייבער די •, נאך אים טוט זעאק מ׳סיע ,גלייכווערטלעך
 שלעפט ווארט יעדעס און — צינגער פארקייגטע מיט גישט אויך
געלעכטער. שטיק גראב א מיט

 סענטי• א איצט זיך גיסט ראדיא״קאסטן פירקאנטיקן פון
ליד. מענטאל

 קאווע. שווארצע טעפעלעך קליינע אריין ברענגט דינסט די
 אזא באטראפן ס׳וואלט וויפל בארעכענען פרוווט זשאק ס׳סיע

 ס׳פאלן און רעססאראן, אין געגעסן, דא האבן זיי ווי סיטאג,
 דך זעצן ווייבער די פאררויכערן. מענער די ציפערן. קיילעכיקע

סיגארעטן. די ארויס זיי ביי שלעפן און שויסן זייערע אויף
מענטשן? קא נישט זעמער אינץ —
 איבערגע" אן עס-צימער, אין הענגט לופט שווערע א

 בעט, אויפן אויס זיך ציען מענער די גרעבסן. מיט פול זעטיקטע,
 און צעקנעפלט, קעלנער די אויפגעשנאלט, הויזן-פאפקעס די

שנארכן. הנאהדיק מיט באלאגערט ווערט שלאף־צימער דאס
 די נעמען בעט, פון אראפ זיי קריכן זייגער א פיר ארוס

 גרויסע די אויף שפאצירן זיך לאזן און ארעם אונטערן ווייבער
 שניידער־ דער צו באלאנגען מאנספערשוינען די בולווארן.
 זאגן שניט־געשעפם, יעדן פאר 5א זיך זיי שטעלן בראנזשע,

 שלעפן ווייבער די אנדערן. דעם איינער איבער שפארן מבינות,
 פיבגערלעך וועגן קול אויפן חלומען יובילער-געשעפטן, די צו

פערל. אמתע קאליעס און ברילאנטן מיט
 אריבער מען גייט אפערע״פלאץ, דעם מ׳דערגרייכט ווען

 מע• די זיך אמפערן ווידער טראטואר. זייט צווייטער דער אויף
 צום צוריק מ׳קומט ביז קול, אויפן חלומען ווייבער די און נער

 טעראסע דער אויף זיך מען באזעצט דא רעפובליק. לא דע פלאץ
 ,.פא־ פון טומעל אינעם ,טענעך קאפע פאריידישטער דער פון

שרייבערלעך. און אקטיארעלעך מאלניקעס",
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 באלר האבן זיי מענער, די זיך איילן אוונט-ברויט ביים
לאנדסמאנשאפט. זייער פון פארזאמלונג א

 מאק" די מאכט — !אויס זיך זיי פארן זונטיק פונקט —
אויף. גלאנצן אייגעלעך אירע און אנשטעל אן סאווע

 כאפט — אריין? "סינעמא" אין גיין ט׳מען ווען־זשע —
שמייכעלע. באהאלטן א מיט זשאקאווע די אונטער

? אינץ אן אויפכאפן ענק מ׳וועט מורא צ׳האט וואסי, —
 סטרא• מענער, די הינטער זיך פארמאכט טיר די ווען און

 קויפן פערפום, מיט זיך באגיסן ווייבער, די אוים זיך יען
 זינדיק־ נערוועזע, מיט און לוקסוס־פאפיראסן פעקל א בשותפות

 ע6קא יענער צו אוועק זיך זיי לאזן טריטעלעך אנגעלאדענע
בולווארן... גרויסע די אויף
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וו 7 מ 1 ה

 צוג, אין אריינגעזעצט דודלען מען האט יאר צוועלף יי3
 איז היים ליבע אלטע, די און פאריז, קיין געלאפן איז וואם
 ווי פונקט, און אים. פון געווארן אפגעשניטן איינמאל מיט

 אוים־ דודלען אין אין אזוי מאמען, 'געשטארבענע א מ׳באוויינט
 ווייטער, דער אין ווען געוויין, פארבענקט הייס, א געגאנגען

 און פעטערס די דערמאנט אים זיך האבן שטאט ווילד-פרעמדער
 מיט בערישל, חבר טייערער זיין צערטלעריי... זייער מיט מומעס
 פארקלויבן פארנאכטן זומערדיקע די אין זיך פלעגט ער וועמען

 רייזעס... געפערלעכסטע די קול ן5אוי אויסחלומען און בוידעם אויפן
 ברוינע, דאס געהויבן זיך האט בענקשא&טן אלע איבער אבער

 צו איז זי טעכטערל. שכנס דעם חוהלען, פון פנימל לאכנדיקע
 געטריי, א— איר צו ער און שוועסטערל, א ווי געווען, אים

 זיינע פון ריינקייט דער פאר געזארגט האט זי ברודערל. געטריי
 ווינטער... אין ווארעמקייט זייער פאר און זומער אין פיסלעך

 צו געהאט ליב קעמען, צו זי געהאט ליב האט ער ער, און
 פון אפגעהיטן זי צעפעלעך, גלאנציקע שווארצע, אירע פלעכטן
 איינבע• ער האט איינמאל נישט קינדער... אנדערע פון עוולות

 גע• א פון ארויס און כבוד ,מענלעכך זיין איר פאר שטעלט
 זי האט זינגען זינגען, און נאז... צעבלוטיקטער א מיט שלעג
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 ער האט אוי, — דערציילן... מעשהלעך און שיין... אזוי געקענט
 ווארעמע זיסע, אירע נאך געלעכטערל, רוישיק איר נאך געבענקט

י... הענטעלעך
 ברודער עלטערער אן כאטש שטאט, ווייטער דער אין דא,

 פרעמדקייט. די געשטיקט דודלען האט אפגעגעבן, אים מיט זיך האט
 פערד די האבן אנדערשדיק געשיינט, דא זרן די האט אנרערש

 דעם פון אויסגעטאן געווען איז "וויא" דער און געהירזשעט דא
קלאנג. גוטמוטיקן היימישן,
דודלען... צו געווען אלץ איז שטיפמאמע א ווי

 אויסגע* מאנסביליש אין דוד פארביי. זענען יאר צען
 מיטן פראנצויז א געווארן און פאר״זיך געלעבט שוין וואקסן,
"קנאק".

 נישט אים האט "היים" דער נאך בענקשאפט זיין אבער
 מיידל, א לאכן געהערט האט עי־ אז מינוט. קיין אויף אפגעלאזט

 א חוהלעם אויסגעפינען געוואלט געלעכטערל איר אין ער האט
 זיך כדי פילמען, יידישע אויף געלאפן איז ער און קלאנג...

 לעבט... חוהלע וועלכער אין אטמאספערע, דער מיט באהעפטן צו
 פראזאיקער די "דארט", פון דיכטער נייע די געלייענט האט ער
 איז דערציילונג וועלכע ליד, וועלכעס טרעפן געפרוווט און

געווארן... געפעלן חוהלען
 מיט פול שלאנקע, א חוהלען פארגעשטעלט זיך האט ער

 טאקע אט — איבערגעגעבנקייט מאמעדיקער מיט חן, מוטערלעכן
 מאמעדיקע געפעלט, אן קינדווייז פון אים דאך האט דאס

איבערגעגעבנקייט.
 די אין קוקן געקענט נישט ער האט מיידל שום קיין

 מינדעסטער דער אז געדוכט, אים זיך ס׳האט — אריין אויגן
 הייליקע זיינע קייגן פארשוועכויג א איז געדאנק עראטישער

חוהלען. פאר געפילן
 אין פינסטערניש דער פון ארויסגעלויכטן זי האט ביינאכט

 חלום אין און ווייך... אזוי שטיל, אווי עפעם געזונגען צימער,
ליפן... זיינע צערטלען הענטעלעך זיסע אירע דערפילן ער פלעגט
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 אפוטרופסות, ברודערס זיין פון באפרייט זיך האט דוד ווען
 עטלעכע ערשטע די ער האט זיך, פאר לעבן אוועק איז און

 ווארעם א פון אפילו זיך אפגעזאגט מויל, פון געשפארט חדשים
 מיט אנגעלאדן געווארן געפיבערט, אים אין האט אלץ—העמד

 אינג׳ זיינע אין ביז פארקליבן זיך האט וועלכע דערווארטונג,
הונגער-קראמף... א ווי אריין, וויידן

 ווארשע, קיין צוג אין געזעסן ן שוי איז ער ורען ערשט
 ערגעץ פארשטעקט זיך געשטילט, אים אין זיך פיבער דער האט
געווארט... און נשמה זיין פון טיפענישן די אין

 דייטשן, בעלגיער,—פאסאזשירן די מיט געפלאפלט האט דוד
 בארדא״וויין, אלטן פלאש זיין פון געווען מכבד זיי פאלאקן,
 צע" באררישט, אים האט סטאציע נייע יעדע סיגארעטן. געטיילט

 האט צוג דער רוען און בלוט. שטראמען הייסע אים אין יאגט
 דוד שוין אין ערד, פוילישער דער אויף אריבערגעווארפן זיך

 האט בליק קינדערישן א מיט פענסטער, פון אפגעטראטן נישט
 רחבותדיקע די פון היימישקייט די זיך אין אריינגעזויגן ער

 ווייסקייט די וועלדער, די פון גרינקייט שווערע די פעלדער,
קאפ־טיכלעך... פויערישע פון רויטקייט די און כאטקעם פון

 אבער אפגעווארט. נישט קיינער אים האט וואקזאל אויפן
 אים ס׳וואלטן ווי גלידער, זיינע אין געזונגען האט פרייד די

טאטע-מאמע. אויסגעקוקט

 גלייך איז און ארומגעוואשן זיך דוד האט האטעל אין
 די פון מידקייט קיין געפילט גארנישט אריין, גאס אין אראפ
 אנטקייגנ• אים זענען גאסן די פארן. שעה דרייסיק און זעקם

 ער האט ווינקעלע יעדעס :פרייבט גוטע אלטע ווי געלאפן,
 געווארן געמאכט איז וואט ענדערונג, קלענסטע יעדע דערקענט,

 אפ" נישט זיך ער האט אבער ערגעץ אין יאר... צען די דורך
 גאס, פאוויע אויף הויף אין זיין אלעם פאר געוואלט געשסעלט,

אוועקפארן. זיין צו ביז געלעבט געווארן, געבוירן ער איז דארט
 דעמאלם ווי איז מויערן גרויע שווערע די מיט הויף דער

 דער פון געשריי שטיקער מיט באווארפן געווען אצינד אריך



 טריקאסאזש״מא־ און "זינגערם" די פון זשומען מיטן בעקעריי,
 די אויף געזעסן איצט אויך איז קארטאפלאזש הענעכל שינדלעך.
 נישט קונה, א אויסגעקוקט און קעלער״שטוב זיין ון5 טרעפלעך

 גע- זיך האבן קינדער געמאכט. גרא אים האט צייט די—מער
 נביאישע מיט יידן און דעמאלט. ווי "יאגעלעך", אין שפילס
 אריין הויף אין אריינגעשארט שטילינקערהייט זיך האבן בערד

 הארציקע ,ליבע ,רחמנות ״האט אנגעשוואלענעם אן מיט
 צווייטן אויפן באלקאן ווינקלדיקן פון דארטן, און מענטשן!.."

 אן אראם איצט קוקט /געוווינט אמאל האט דוד, ער, ווו שטאק,
יינגעלע... אנדער

 פארטראגן אים האט פרייד גרויסע א געגאפט. האט דוד
 די געדאנק. ניכטערן דעם אים צו צוגעלאזט נישט זיך, מיט

 בעטעלע קינדערישן דעם אין צוריקגעווארפן אים האט פרייד
בלוי... מיס ראן... מיט באפארבט אלץ און אריין

 אין אנגעקלאפט ער האט — !קארנגאלד חוהלע חוהלע, —
שטאק. ערשטן אויפן טיר דער

? דא פע־ נישט וווינען זיי ?... ווי —
דורכגענימען... אים האט קעלט א

סטאלער. טוביה צו אריין ר׳איז
 שוין קול זיין איז — ? טוביה ר׳ מיך, דערקענט איר —

צווייטן... אויפן הויז, אנדערן פון דודל אויפגערעגט-איךבין געווען
 אוים• איז ער א־בערבייסן. אינמיטן געהאלטן האט טוביה

 שיטערלעכע ווייטע זיין צעוואקסענער, א הויכער, א געשטאנען
 געפאטט גארנישט האט פנים פארגעלטן חולהוואטן, מיטן בארד

 וויילע לענגערע א זיך האט ער גוף. געזונטן ברייטן, צום
גאסט. אין איינגעקוקט

 דער, אט גארן? צווייטן פון דודל, דודל? באלד... —
 שוין, ווייסעך — ? גיין זיינוועלען מיין אויסגעלערנט האט וואם

 א אין געוועזן ערגעץ ביטט כ׳מיין, וואסזשע." י עליכם שלום
 עפעס דערצייל זעך. זעץ קימשטי? וואנעט פון מדינה? ורייטער

 ביי נישט מען שלאגט יידן עיקר, דער מקומות. יענע פון גייעס
 איז דערפארי גאט צו געלויבט ני, ניין! אזוי, דארטן?... ענק
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אזוי... אויכעט? ביינאכט און ? גאסן אלע אריף גיין עם הייסס מען קאן
 דער האט דא פארשאטנטע. 8 גרויסע, א - שטוב די

 ארבעטס- די הענגען היינט ווארשטאט. זיין געהאט אמאל אלטער
 שטייט לאם פון ריח א ווענט. פארויכערטע די או־ף מכשירים

אינדערלופסן. נאך
 דער זיין...-האט געזונט זאלן קינדער, די נישט ווע׳ —

 סויל אין עפל נעניצלעך געשניטן זיך און גערעדט אלטער
 אוים" יינג גרויסער א עין־הרע קיין איז זיינוועלע מיין — אריין

 אין קינדערי יידישע אלע אויף - פארדינער נ׳א געוואקסן,
 טאכסער, גרויסע א שוין האט מרימל און ער... איז בראזיליען,

 יא יא, קאנאדע... אין גיט גאנץ דארטן זיי ס׳גייט לעבן, זאל
 שכל: זיין צו איז קלאג א עלטסטער, דער ער, הייבט יונה טאקע
 אים איז וועלט די הארעשטירט, אי□ מ׳האט ווי יאר, זיבן שוין

 האם וועלט גאנצע נאר-די אנדערש, נישט —קאפ אין געלעגן
 צוויי שוין מא ווארטן יידן, אינץ, !אויסלייזן געוואלט ער

רשעים... אלע אוועקלייגן שאס איין ביט וויל יונה מיין און יאר, טויזנט
 נישט שוין וווינען איר, זאגט קארנגאלדס, די און -

אפגעשפרונגען. ליפן דודם פון איז —דאז
 ידיעה... א האבן יא באדארפן זיי ראזנערס, די פרעג גיי —
 דאך וויל זיינוועלע מיין הע׳סט, דודל? זיך, יאגסטע וואסזשע

 ניין! אז בריוו, יעדן אין שרייב׳ם יעך נאר אהינפארן, כ׳זאל
 אויפן ליגט מאמע זיינוועלעס געווארן... געבוירן יעך בין דא

 מצבה? דער אויף טון אכטינג וועט ווער בית־עולם... גענשער
דערצו... צייטן היינטיקע

 ביי אנגעקלאפט האט דוד געטריבן. אים האט אומרו דער
 ווי הערן, אריינקומען בעפלעגט ער האט אהער ראזנערס. די
 און פיאנא... דער אויף שפילן זיך לערנט טאכטער עלטערע די

 בארגן צו געפלעגט אים האט ברודערל, איינציקע דאס חיימקע,
רייטוועגעלע...- זיין

 פינף שוין י גאסט ס׳ארא :דערפריידט זיך האט מוטער די
 איז היינט ארץ־ישראל. קיין אוועק איז זינדעלע איר אז יאר,

 יידישע פארטיידיקט פאליציאנם, א גאפיר, א געווארן דארט ער
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 פאר• חיימקען, 1? איר דערמאנט וואס ^לץ, און הארעוואניע.
 כיבוד שטעלן אנגעהויבן האט זי נחת-רוח. א איר שאפט
גאסם. פארן

 דוד האש — ארויפקומען... נאך כ׳וועל דאנק, א ניין, —
 רוייסס אפשר — :ארויסגעברענגט סוף צום און געקווענקלט זיך
אוועקגעצויגן? זיך האבן קארנגאלדס די וווהין איר

טויט... קארנגאלדס אלטן נאכן באלד —
?... געשטארבן —

 מ׳וואלם ווי לייב, איבערן אדורכגעלאפן ציטער א איז דודן
פאטער. אייגענעם זיין פון טויט וועגן אנגעזאגט אים

 "אכסניה" חנטשע באנקראט... נאכן זיך אויפגעהאנגען —
קארנגאלדאווע... אלטצר דער מיט נאך האנדלט

 בערישל חבר זיין ביי געווען דוד איז שפרונג איין מיט
 שטיקער פארשטויבטע מיט באווארפן קעלער גרויסער א—שטוב אין

 האט ריח טוכלער א אויסלייג-בעטלעך. און בעטן מיט מעבל,
ווינקעלע. יעדן פון ארויסגעזעצט

 גראשעדיק יין, ק א געשטאנען איו טרעפלעך די אויף
 גריים אוגערקעלעך, זויערע קובעליקל הילצערן א מיט ווייבעלע

 איר אן רופט פיעמדער א עפעס אז דערהערט, ארויסגיין. צום
 אויסגע׳ אירע פון ביטערניש די אין בעריש, נאמען, קינדס

 איבערגע׳ קליינע, אירע אין און פארשווונדן באקן צויגענע
מאמע־גלאנץ. א עשיינט אויפ האט אייגעלעך שראקענע
 זי האס — כישפאניען? פון קימען ד בערישל? אוי, —

 בשורה די אנזאגן געלאפן און קובעליקל דאס אראפגעשטעלט
 עטלעכע קעלער. עק אנדערן אין בעטלעךאנגעשטעל דעם צווישן

 פאר* א געווארפן אונטערגעהויבן, זיך האבן קעפ צעשויבערטע
 קישנס. די אויף צוריקגעפאלן און טיר דער צו בליק שלאפענעם

טאבורעטקע. א מיט אנגעלאפן ווייבעלע קליינע דאס איז באלר
יינגערמאן. זי, זיצן —

 אראפ- אנגעהויבן זי האט גען באוועגו פלינקע מיט און
 גלעזער, מיט באלאגערט געווען אין וואס טיש, פון צורוימען

הערינג. פון ביינרלעך טעלערלעך מיט ברויט. שטיקלעך מיט
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 — פארענטפערט זיך זי האט — מיר... זי אנטשילדיקן —
 געשעפטן- די נישט ברענען לאקאטארן מייגע ביי מושב... אזא

 מיין ?... בערישלען מיין פון זי קימען איז מען... שלאפט
קאפי. גאלדענער

 דאס ער האט וואט נאך זיך: זי צעוויינט רעדן אינמיטן
 האט ווינציק כישפאניען, קיין אזשיק זיך שלאגן גיין באדארפט,

יידן?... געפייניקט דארטן מען
 נישט מ׳הערט ווי מאנאטן, זעקס העכער שוין ס׳איז —

 פגעכאוועט או אים... פון ווארט לעבעדיק קיין נישט מ׳זעט און
 וואסזשע איז יינגערמאן. זיצט, רשעות... וועלטס דער פאר זין א

 מ׳האס אז געשריבן, האט ער יינגל? מיין דארטן, ער מאכט
 מיט• נישט ער האט פארוואס "טשין"... וואזשנע א געגעבן אים

פ^שאגראפיע? א געשיקט
 גע. נישט זיך אריענטירט, אויגנבליק אויפן זיך האט דוד

 נישט געשטויגענע, נישט פין דערציילט און דערקענען צו געבן
 נאמען דעם אריינגעשמוגלט ער האט סוף ביים זאכו. נעפלויגענע
 נאמען, אזא מיט איינער נישט דא ס׳וווינט צי קארנגאלד,

גרוס. א אים פאר האש ער ווארום
 טאג. יערן לייזן צו איר גיט קארנגאלד מאדאם די יא, -

דזשעלנע. אויף דערלעבן, דא ינט1וו זי
 פאר געשטאנען דוד שוין איז שפעטער רגעס עטלעכע

קארנגאלד. פרוי
 מאכן צו געפלעגט כ׳האב ווי נישט, געדענקש איר —

 ווי און טיש? אויפן ווענט, די אויף חוהלען, פון "פארטרעטן"
?... פינגער די איבער פאטשן צו געפלעגט מיר האט איר

 אויסגעשפרייט פינסטערניש א זיך האט חוהלע, נאמען ביים
 אירע איבער און פנימל, איינגעשרומפן קארנגאלדס פרוי אויף
 בלישטשעג" א פארצויגן זיך האט אויגן פארמרה-שחורהטע טיפע

טרערן-ה־יטל. דיק
 און פארהאקט—פענסטער די שטוב, אין געווען איז שטיל

 אימהדיקע אנגעווארפן האבן ראלעטן במעט-אראפגעלאזטע די
 זיך אינדערלופטן, ארומגעשוועבט האט געוויין דין א שאטנס...
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 דערנאך אויסגעגאנגען. גסיסהדיק איז און גענידערט געהויבן,
 פארדארטע ווי געקרישלט, זיך האבן וואס רייד, געקומען זפנען
:ווונדן

 דעם אוועקגעגעבן... איר פאר איך האב אלץ חוהלע... —
 איז ענדיקן... באלד געדארפט שוין האט זי מויל... פון ביסן

 אוניווערזי" אין מהומה שווארצע א שווארצע... א אויסנעבראכן
 האבן אויגן מיינע וואס צו אוי, אנשיקעניש... וויכט א סעט...

 אהיימגעברענגט... מיר זי מען האט ליילעך א אין !דערלעבט
 חוהלע, בלוט... דאם אנזען בעסער מ׳זאל כדי ליילעך, ווייס א

וועלט?.. אזא אין נאך איך לעב רואם צי קאפ... אין אויג מיין
 פון געטון אהויב דודן האט כוח אומבאוווסטער אן עפעס

שטוב. דער
 געוואלם וואלס ער ווי גאסן, די איבער געלאפן איז ער
טומל... מענטשלעכן דעם פון זון, מאיאווער דער פון אנטלויפן

 די שטילקייט. בלייערנע א געהאנגען איז בית-עולם אויפן
 דוד און תפילה-זבה... א געזאגט גערוישט, פרום האבן ביימער

 צו קערפער גאנצן מיטן ארעמס, די מיט געטוליעט זיך ה^ט
מצבה... ווייסער חוהלעס


